
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
TINH PHU YEN Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S6: /f7 /TB-UBND Phi Yen ngày A tháng1l'Onãm 2019 

THÔNG BAO 
Tuyên diing cong chfrc tinh Phü Yen nãm 2019 

Can cir K hoach  s 187/KH-UBND ngày 14/10/2019 cUa UBND tinh v 
vic tuyên dicing cong chi'xc tinh Phü Yen näm 2019; UBND tinh Phü Yen thông 
báo nhii sau: 

I. CHI TIEU TUYEN DUNG 
Tng sé, vj trI vic lam cn tuyn dung: 108 vj tn, tuang img v&i chi tiêu 

biên chê tuyên diing là 122 biên ché, trong do: 

1. Khi sâ, ban, ngành tinh: 49 vj trI, vOi 63 chi tiêu biên ch tuyn diing. 

2. Kh& UBND các huyn, thj xã, thành ph: 59 vj trI, vâi 59 chi tiêu biên 
chê tuyên ding. 

(kern theo danh sách so' hrcing vf trI và biên cM tuv'ng i'ng). 

!!. TIEU CHUAN, IHEU KIN vA HO S0 BOI vOi NGIXO'I BANG 
K\' DI) TUYEN 

1. Biu kin, tiêu chun däng k dir tuyn cong ch&c 

1.1. Ngii&i có dü các diu kin sau day không phân bit dan tc, nam nt, 
thành phân xã hi, tin ngung, ton giáo duçic däng k dr tuyên cong chüc: 

a) Co quc tjch Vit Nam và sinh sng ti Vit Nam; 

b) Dü 18 tui trâ len; 

c) Co don dr tuyn; cO l ljch rO rang; 

d) Co van b&ng, chirng chi phU hqp vói vj trI vic lam cAn tuyn; 

e) Co phAm chAt chInh trj, dao  dirc t&; 

f) DU src khoé d thrc hin nhiêm vi; 

g) Các diu kin khác theo yêu cAu cüa vj trI dir tuyên. 

Liru : Nu ngch cong chüc chuyên ngành CO quy djnh riêng ye tiêu 
chuân trInh d ngoi ngr và tin h9c thI thrc hin theo quy djnh chuyên ngành. 

M& thI sinh chi duçc däng k) 01 nguyen v9ng dir tuyn vào 01 vi trj vic 
lam ti 01 co quan, don vj, dja phuong cO chi tiêu biên chê cong chirc can tuyên 
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ding và vj trI vic lam phü hop v&i nhu cu cüa nguäi dir tuyn. Nu ngtr&i dir 
tuyên dàng k) & 02 vj trI tr& len thI sê bj xóa ten trong danh sách dir tuyên. 

1.2. NhUng ngtthi sau day không thrqc däng k dir tuyn cong chc: 
a) Không cu trü tai Vit Nam; 

b) Mt hoc bi han eh näng lrc hành vi dan sir; 
c) Dang bj truy cüu trách nhiêm hInh sir; dang chip hãnh hoc dâ chip 

hành xong ban an, quyêt djnh ye hInh sir cUa Tàa an ma chua duçic xóa an tIch; 
dang bj áp ding bin pháp xr l hành chInh di.ra vào c s& chUa bnh, cci so giáo 
due. 

2. H so däng k city tuyn 

- Phiu clang k dir tuyn (theo mu dInh kern); 

- Ban phOto (co chrng thirc) b.ng t& nghip và bang dim bce tap. 

- 06 phong bI có dan tern, ghi rô h ten, dja chi, s din thoai ngu&i nhn; 

- Giy chimg nhn thuc di tucmg uru tiên trong tuyn diing (nu co) dtrçic 
C(Y quan có thâm quyên chirng thirc. 

Ltru : Ngu&i clang k dir tuyn cOng chirc np trirc tip 01 Phiu däng k2 
dir tuyên theo mâu vào rnt vj trI vic lam tai  mt co quan có chi tiêu tuyên diing 
cong chirc, nguxOi dang k dir tuyên cOng chu'ic phãi khai day dü các ni dung 
yêu câu trong Phiêu dàng k dir tuyên tInh den thOi diem np Phiêu và chju 
trách nhim ye tInh chInh xác cüa các ni dung kê khai trong Phiêu. 

3. Di ttrqng và dim u'u tiên trong tuyn ding cong chfrc 
a) Anh hung Lrc luqng vU trang, Anh hung Lao dng, thung binh, ngixOi 

hixOng chInh sách nhu thircmg binh, thuang binh loai B: duge cong 7,5 diem vào 
két qua diem thi tai  vông 2; 

b) Ngi.r&i dan tc thiu s, si quan quãn di, si quan cong an, quân nhân 
chuyên nghip, ngix&i lam cOng tác co yêu chuyên ngành, con 1it si, con thuang 
binh, con bênh binh, con cüa ngu&i huOng chInh sách nhu thuong binh, con cüa 
thwmg binh loi B, con cUa ngix&i hoat dng each mng truthc tong kh&i nghia 
(tt'r ngày 19 tháng 8 nàm 1945 trO ye truOc), con dé cüa nguthi boat dng kháng 
chiên bi nhiêm chat dc boa hoc, con Anh hung Lirc hrçng vu trang, con Anh 
hung Lao dng: duc cong 5 diem vào kêt qua diem thi tai  vông 2; 

c) Ngu&i hoãn thành nghia vi quân sir, nghia vi phiic vi cO th&i hn trong 
hrc ltrqng cOng an nhân dan, di vien thanh nien xung phong, di viên trI thüc tré 
tInh nguyen tham gia phát triên nông thôn, mien nüi tü dU 24 tháng trO len dã 
hoãn thanh nhim vi: duçc cong 2,5 diem vào kêt qua diem thi tai yang 2. 

TruOng hop ngu&i dir tuyn thuc nhiu din uu tiên theo quy djnh tai mic 
nay thI chi duçc cong diem urn tiên cao nhât vao kêt qua diem thi tai  vOng 2. 
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4. L phi dy tuyn: 

Thirc hin theo quy djnh ti Thông tu s 228/201 6/TT-BTC ngày 
11/11/20 16 quy djnh ye müc thu, np, quán 1 và sir diving phi tuyên diing, dir thi 
nâng ngch, thang hang Cong chi'rc, viên chirc. 

Sau khi tng hçip s ltrqng thi sinh däng k di;r thi, Hi dng tuyn di;ing 
cong chrc s thông báo müc thu phi tuyên dung den các thI sinh, ci;i the: 

- Duâi 100 thI sinh: 500.000dng/thI sinh; 

- Tir 100 dn disâi 500 thI sinh: 400.000 dng/thI sinh; 

- T& 500 thI sinh tth len: 300.000 dng/thI sinh. 

III. NQI DUNG, H!NH TII15C TUYEN DUNG  CONG CRUC, 
CACH XAC DINH NGUfl TRUNG TUYEN TRONG KV THI TUYEN 
CONG CHtC 

1. Ni dung, hInh thuc tuyn diing cong chfrc: 

Vic tuyn dung cong chrc näm 2019 dugc thi;xc hin thông qua hInh thüc 
thi tuyen và xét tuyen, thirc hin theo 2 vông, c the nhu sau: 

1.1 Thi tuyn cong chá'c 

- Ci quan thi;rc hin: Hi dng tuyên di;ing cong chüc. 
* Vông 1:  Thi tr.c nghim trên giây, gôm 3 phân: 

a. Nç5i dung. 

Phn I: Kin thi.'rc chung 60 câu hôi v h thng chinh trj, to chüc b may 
cüa Dâng, Nhà nuOc, cac to chi'rc chInh trj - xä hi; quãn 1 hành chinh nhà 
nuóc; cong chirc, cong vi;i; chü trixcmg, dix&ng lOi cüa Dàng, chInh sách, pháp 
1u.t cüa Nhà nuâc ye ngành, lTnh vi;rc tuyên dung; chüc trách, nhim vçi cüa 
cong chi'rc theo yéu cau cüa vj trI vic lam di;r tuyên. Th&i gian thi 60 phüt; 

Phn II: Ngoi ngü 30 câu hôi là mt trong närn thi'r ting Anh, Nga, 
Pháp, EXrc, Trung Quôc hoc ngoi ngü khác theo yêu câu cüa vj tn vic lam do 
nguäi düng dâu co uan có thâm quyên tuyên dung cong chirc quyêt djnh. Th&i 
gian thi 30 phüt. Dôi vOi vj tn vic lam yêu câu chuyên mon là ngoi ngtt thI 
ngthi di;r tuyen không phâi thi ngoi ngt ti vông nay. 

Phn III: Tin hoc 30 câu hOi theo ieu cu cUa vj trI vic lam. Thyi gian thi 
30 phiit. Dôi vâi vj trI vic lam yeu câu chuyên mon là tin hçc thI ngui di;r 
tuyên không phâi thi tin hçc ti vông nay. 

* Miln phdn thi ngogi ng11 (vông 1) di vài các tru'ông hcrp sau. 

Co b.ng t& nghip di hçc, sau di h9c v ngoi ngi; 

Co bAng t& nghip d.i hQc, sau dai  hçc ô nuâc ngoài hoc t& nghip di 
hçc, sau di h9c ti cci s& dào to bang tieng nuOc ngoài & Vit Nam; 
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Ngixi dir tuyn vào cong chirc cong tác a vüng dan tc thiêu so là nguai 
dan tc thiêu so hoc có chirng chi tiêng dan tc thiêu so dirge cap có thâm 
quyên cong nhn. 

* Min phn thi tin h9c (vông 1) di vth các trLr&ng hqp có bang tot 
nghip t1r trung cap chuyên ngành cong ngh thông tin, tin hçc hoc toán - tin 
trâ len. 

b. Ktquá 

Kt qua thi vông 1 dirge xác djnh theo s câu trà lai dung cho trng phn 
thi quy djnh tai  diem a mvc  nay, nêu trà Ru dung tir 50% sO câu hôi tr& len cho 
tmg phân thi thI ngirai dix tuyên dirge thi tip vông 2 theo quy djnh ti khoán 2 
mvc nay. 

c. Th&i gian thtc hin 

- Hoàn thành vic chm thi ch.m nh.t là 15 ngày sau ngày kt thüc thi. 

- COng b kt qua dim thi chm nht là 05 ngày lam vic sau ngày kt 
thüc vic châm thi. 

- Thông báo vic nhn dan phüc khào trong th?yi hn 15 ngày kê tr ngày 
thông báo kêt qua diem thi. 

- Tri.r&ng hçip có dan phüc khão thI chm nht là 15 ngày sau ngày ht 
th&i hn nhn dan phüc khâo phãi hoàn thành vic châm phüc khâo và cong bô 
kêt qua châm phüc khão dé thI sinh d%r thi dirge biêt. 

Can cir vào diu kin thrc tin trong qua trInh th ehirc chm thi, ngirai 
dimg dâu Ca quan có thâm quyên tuyên dung quyêt djnh kéo dài th&i h.n th1rc 
hin các cOng vic trên nhirng khOng qua 15 ngày. 

* Vông 2: Thi mon nghip vi chuyên ngành 

a. Thai gian tin hành 

Chm nht là 05 ngày lam vic sau ngày kt thüc vic ehrn thi theo quy 
djnh tai  vông 1 thI ngixai dirng dâu ca quan có thâm quyên tuyên ding phái 
thông báo triu tp thI sinh dir thi vông 2. 

Ch.m nhtlà 15 ngày sau ngày thông báo triu tp thI sinh dirge tham dir 
yang 2 thI phài tiên hành to chirc thi vông 2. 

b. Nç5i dung thi: 

Kin thuc, näng lire, k5 näng thirc thi cong vii cüa nglx&i dir tuyên cong 
chuc theo yêu câu eüa vj trI vic lam can tuyên diing. 

HInh thuc thi: Thi vi&. 

Thang dim: 100 dim. 

Thai gian thi: 180 phüt. 

4 



1.2 Xét tuyn cong chá'c (dành cho dái lu'çrng duic thu hat theo Ng/zj 
djnh 140/201 7/ND-CF ngày 5/12/2017 cüa ChInh phñ) 

* Vông 1, 

Kim tra diu kin, tiéu chu.n cüa ngix&i dr tuyn theo yêu câu cüa vj trI 
vic lam dã dãng k tai  Phiêu däng k dir tuyên, nêu phü hcip thI nguii dr tuyên 
ducc tham dir vông 2 quy djnh tai  m%ic nay. 

* Vông 2  

Phông v.n d kim tra v nãng lrc, trInh d chuyên mon cüa ngithi dir 
tuyên. 

Dim phông vn &rçxc tInh theo thang dim 100. 

Thai gian phOng vAn 30 phüt. 

Không thrc hin vic phüc khão d6i vâi kt qua phóng vAn. 
P S P .0. * .Z .0. A 2. Cach xac dnh nguo'i trung tuyen trong ky thi tuyen, xet tuyen cong 

ch ire 

Ngñ trüng tuyn trong kS'  thi tuyn, xét tuyn cong chic phài có dü các 
diêu kiên sau: 

- Co k& qua dim thi tai  vông 2 quy djnh dat  tr 50 dim trâ len; 

- Co s dim vông 2 cong  v9i dim ixu tiên quy djnh (nu co) cao hon lAy 
theo thu t1r ti'r cao xuông thâp trong phm vi chi tiêu di.rçc tuyên dicing cüa tirng 
vi trI viêc lam. 

Tru&ng hçip có tr 02 ngu&i tr& len có k& qua dim thi vông 2 cong vâi 
diem ru tiên quy djnh (neu co) bang nhau a chi tiêu cuôi cüng cântuyên diing 
thI ngi.rai có két qua diem thi yang 2 cao hon là ngi.rii trüng tuyên; nêu vn 
không xác djnh duçc thI ngithi di'rng dâu Co quan Co thâm quyên tuyên dicing 
cong chirc quyêt djnh ngiiii tring tuyên. 

- Ngi.thi không trüng tuyn trong k' tuyn diing cong chi'rc không dixoc 
bâo luu két qua tuyên ding cho các kr tuyên ding lan sau. 

A A P A . 3. Cong nhin ket qua trung tuyen, kiem tra ho so' theo Phieu dang ky 
dir tuyn, ra quyt djnh tuyn diing 

Can dr d nghj cüa Hi dng tuyn diing cong chirc, UBND tinh phê duyt 
kêt qua thi tuyên, xét tuyên dê niêm yet cong khai tai  trçi sa lam vic cüa Sâ Ni 
v1i, däng tài trén cong thông tin din tCr cüa UBND tinh và gfri thông báo kêt qua 
thi tuyen bang van bàn tâi ngixai dir tuyên. 

Can ci'r vào kt qua dim sau khi chAm phiic khào, Hi dng tuyn dung 
cong chüc sê báo cáo Chü tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh phê duyt kêt 
qua tuyên dicing cong chüc nàm 2019. 

Sau khi nhn dixcic thông báo cong nh.n kt qua trüng tuyn, ngi.thi tn1ng 
tuyên den Sâ Ni vi dê xuât trInh bàn chInh các vAn bAng, chi'mg chi, két qua 
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hcic tip, di ti.rçing uu tiên (nu co) theo yéu cu vi trI tuyn dung d hoàn thin 
ho so dir tuyên theo quy djnh và nh.n quyêt djnh tuyên dung. 

Tru&ng hqp nguii trüng tuyn không hoàn thin dü h so dr tuyên theo 
quy djnh ho.c có hành vi sian 1n trong vic ké khai Phiêu däng k dr tuyên 
hoc Co quan co thâm quyên tuyên diing phát hin ngui trUng tuyên si ding 
van bang, chirng chi không dung quy djnh thI Chü tjch UBND tinh ra quyêt djnh 
hüy kêt qua trüng tuyên. 

Trix?ing hçp co hãnh vi gian 1n trong vic kê khai Phiu dang k) dçr tuyên 
ho.c co quan Co thâm quyên tuyên diving cong chrc phát hin ngui trüng tuyên 
sir ding van bang, chirng chi không diing quy djnh thI UBND tinh thông báo 
cong khai trên phuong tin thông tin di chüng hoe trên Cong thông tin din t1r 
UBND tinh và không tiêp nhn Phiu dang k dir tuyên trong các kS'  tuyên diing 
tiêp theo. 

Ngithi dirng d.0 co quan cO thm quyn tuyn diing cong chüc quyêt djnh 
cong nhn kêt qua tthng tuyên dôi vâi ngui dir tuyên Co kêt qua tuyên diing 
thâp hon lien kê so vâi kêt qua tuyên diving cüa ngui trüng tuyên dã bj hüy bO 
kêt qua trüng tuyên ho.c trong trung hcp Co quan Co thâm quyên tuyên dung 
cong chirc phát sinh nhu câu tuyên ding mOi trong Cüng näm tuyên diing dôi vói 
vj trI CO yêU câu ye chuyên ngành dào to giông nhu vj trI vic lam ma ngui dir 
tuyên dã dang k) trong nàm tuyên ding. 

Trix&ng hçp cO tü 02 ngui trâ len có kt qua tuyn diing thp hon lien k 
ma bang nhau thI ngui dimg dau co quan có thâm quyên tuyên dung cong chüc 
quyêt djnh nguôi trüng tuyên. 

III. THI GIAN, DA DIEM NOP PHIEU BANG K\ DV TUYEN 

ThI sinh dáng k3 dr tuyn tái Phiu dang k dr tuyn kern theo Thông 
báo nay (di.rçic däng tài trên trang thông tin din tir cüa tinh và Sâ Ni vii) diên 
day dü thông tin theo quy djnh. 

1. Thôi gian np phiu dãng k thy tuyn 

Tir ngàyfl.I.4'P..I2019 dn ngày A../AD../2019 (trong giä hành chInh cüa 
Các ngày lam vic tir thu hai den thu sau) 

2. DIa  dim np phiu däng k dr tuyn 

- ThI sinh däng k) thi tuyn cong chuc tinh Phü Yen näm 2019 trçrc tiêp 
np Phiêu dàng k dr tuyên cong chuc ti Sâ Ni vi Phü Yen, 02A Nguyen Thj 
Minh Khai, Phu&ng 7, thành phô Tuy HOa, PhO Yen. 

-Vic tip nhn phiu däng k phai duçic ghi vao s theo dOi, duqck xác 
nhn cüa thI sinh và ngthi tiep nhn. Không nhn phiêu däng k dr tuyên theo 
du&ng buu chInh. 

Mci thc mc xin lien h trirc tip phOng T chuc cong chuc viên chuc-
S& Ni vi hoc qua so din thoai 0257 3843852 dê ducic huâng dan. 
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3. Thyi gian, dia dim t chirc thu l phI, t chirc thi tuyên, xét 
tuyên. . .Hi dông tuyên dung sê có thông báo ci the sau. 

Thông báo nay duçic niêm yt cong khai tai  tri sâ cüa Sâ Ni vii, dixçic 
däng tãi trén các trang thông tin cUa tinh, S& Ni vi và dixcic thông báo trên Dài 
Phát thanh và truyên hInh Phü Yen, Báo Phi.i Yen. 

Lint : K tü thai dim dàng k tham gia thi tuyn, thI sinh thuông xuyên 
theo dôi, truy cp các trang thông tin cüa tinh, Sâ Ni vii dé c.p nht các thông 
báo lien quan den cOng tác to chirc tuyên diing cong chrc. 

Trên day là ni dung Thông báo tuyn dung cong chüc tinh PhU Yen närn 
20 19, UBND tinh thông báo dé cac CG quan, dja phticmg và thI sinh ducc biêt, 
thirc hin. Trong qua trInh thrc hin, nêu có van de phát sinh, vu&ng mac, các cá 
nhân, to chirc lien h UBND tinh (thông qua S& Ni v) dê &rcic hu&ng dan.!. 

Noi nhmn: 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Chánh, Phó Chánh VP.UBND tinh; 
- Các sâ, ban ngành tinh; 
- UBND huyn, tx, tp; 
- Báo Phü Yen; 
- Dài PT Va TH tinh; 
- Trung tam truyên thông tinL) 
- Li.ru: VT, SNV. 

KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICUi 
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CIII TIEU, VI TRI VIC LAM vA CHUYEN NGANH DAO T2O CAN TUYEN CONG CHUC HANH CHINH 
NAM 2019 TiNH PHU YEN 

(Kern theo Thông báo sii. /ffr! /TB-UBND, ngày A / 10/2019 cza UBND iinh Phá Yen,) 

s t 

Nhu cu 

tuyn 
dyng 

v trI viéc lAm MA s v 
tn vic lAm 

Ngch 
công chüc 

Chi tiêu 
tuyn 

dyng trng 
vjtri 

B phn, don VI 

dr kin ho tn cOng thc 
Trinh d NgAnh, chuyên ngAnh dAo tao Tin 

hc 
Ngoi 

ngu 
Chi 
chu 

A CAC SC, BAN, NGANII T1N11 49 VI TRI, V€fl 63 ciii TIEU BIEN CHE 

I So Nông nghip và Phát triên nông thOn: 11 v trI- 22 bién ch 

I 

2 2 

Pháp chE 12.2.28 01.003 1 
Van 

phOng Sa 

Dai hQc 
trâlén 

Chuyén nganh Lut (Luãt Hin 
phAp và LuOt Hành chInh); Lut 

Hành chInh: LuOt DAn six 
(A tr&lén) 

Bc 2 (A2) 
(trInh do B) 

2 12.3.4 01.003 1 
h ai QC 

Cong nghO thông tin; Tin hoc 
-'* Bc 2 (A2) 

(tnh B) 

3 
QuAn 1' 

COng trInh thOy lcii và 
Nirâc sch nOng thOn 

12.2.23 01.003 1 
PhOng QL xAy dtmg 

cOng trinh 
Di hçc 
trâ len 

K5 thut xây dirng; K5 thut XAy 
dmg cOng trinh. 

Ca bàn 
(A trô len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh dO B) 

4 Kiêm 1Am 12.21.6 10.226 10 

Hat Kiém lAm: Phü HOa, 
Tây HOa, Song Hinh, 
Song Cu, San HOa, 

DOng HOa, Tuy An, Tuy 
HOa. BQL thng dc 

dyngKrOngTraithuc 
Chi cyc Kiêm lAm 

Dai hpc 
trclên 

Chuyên ngành: Lam nghip, LAm 
sinh, LAm h9c, Quân l Tài 

nguyen rung. 

bàn 
(A trâ len) 

BAc 2 (A2) 
(trInh d B) 

., 

5 KtoAn 12.3.5 06.031 2 
Ht kim lam. 

SanHOa,TuyAnthuc 
Chi cuc Kiêm lAm 

Dai hçc 
trolen 

TAi chInh, kE toAn, kim toAn Ca bàn 
(Atrâlên) 

Bâc 2 (A2) 
(trinhd B) 

6 QuAn l trng tr9t 12.2.5 0 1.003 1 
PhOng Trsng trçt thuc 
Chi cyc TrOng trca V 

BAo ye thuc vt 

Dai hpc 
trô len 

Trng trQt, Bào v thrc vt, 
Sinh hoc, NOng h9c 

Ca bàn 
(A trô len) 

Bc 2 (A2) 
(trInh d B) 

7 
QLnuoitrong 

12.2.17 01.003 1 r 
NuOi trong thuS' sAn, Cong 
mOi uäflg,Kthuat °1 

b 
(A tr& len) 

B 2 (A2) 
(trinh do B) 
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Quãn I Khai thic vi Bào 

v nguOn Icii thOy sin 
12.2.18 01.003 I 

PhOng Khai thác vi Phit 
trin ngun kn thüy san 

thuc CC thug san 

Dal hpc 
tr& len 

Chuyên nginh: Khai thic thüy 
sin; Quàn Iy thiy sin 

Ca bàn 
(A trô un) 

Bc 2 (A2) 
(trInh d B) 

9 
Quin I dé diéu vi 

phOng, chng lt bAo 
12.2.22 01.003 1 

PhOng PhOng chong 
thiin tai thuc CC ThOy 

Içii 

Dai h9c 
trô len 

Chuyên ngành: K thut Xiy 
drng cong trinh thug; K5 sr ThCiy 

Iqi; K5 str Thy Içii - Thüy din 

Ca bàn 
(A trâ len) 

Bc 2 (A2) 
(trmnh dO B) 

10 
Quin l' 

COngtrInhthiylçiivà 
Nuâc sch nông thOn 

12.2.23 01,003 1 

PhOng QL cOng trInh 
thiy Iqi và Ntràc sach 
nong thOn thuOc CC 

ThCy 1çi 

Dai hQc 

Chuyin nginh: K9 thut cp thoát 
ntthc; K' thut Xiy cli,mg cOng 

trinh thus'; K su Thiy Icn; K5 su 
Thiy lcii - ThOy din 

Ca bàn 
(A trô un) 

Bâc 2 (A2) 
(trInh dt B) 

11 
Quin l Kinh t hç,p tic 

vàtrangtrai 
12.2.20 0 1.003 2 

PhOng Kinh té hcip tác 
vi trang tri thuOc CC 

Phát trién nông thOn 
Dai hQc 

Chuyên nginh: Kinh ti Nong 
nghip, Kinh t NOng lam 

Ca bàn (A 
trâ un) 

Bc 2 (A2) 
(trInh dO B) 

II S& Lao dOng,Thiroug binh vi Xã hOi:  02 vl tn - 02 biên ch 

2 

Quàn l thrc hin chmnh 
sách bio trq xi hOi 

17.2.10 01.003 1 PhOng Bão trcl xi hOi Di hQc 
Cong tác xa hOi, xi  hOi  hçc, 

hinh chInh 
Ca bàn 

(A trâ len) 
Bc 2 (A2) 
(trInh dO B) 

2 
Quàn 1 

cOng tic bào v chini sOc 
tré em 

17.2.11 01.003 1 
PhOng Bào Ve 

-chain sOc tn em- Binh 
ding gicni 

Dai hc 
Cong tic xi hOi,  xi  hOi  hçc, 

kinh t lut 
Ca bàn 

(A trà len) 
Bc 2 (A2) 
(trinh dO B) 

HI Tài nguyen vi Môi trtrOng: 02 vj tn - 02 biên che 

2 

Hinh chinh mOt  c&a 10.3.3 01.003 1 VAn phong S 
Dai hçc 
trôlin 

Hinh chinh, ChInh sich cOng, 
Quàn I nhà nithc, Lut hành 

chlnh, Luât h9c, Lut. 

Ca bàn 
(A trâlên) 

Bc 2 (A2) 
(trinh dO B) 

2 QL clang k dt dai 10.2.7 01.003 1 CC Quin Jy' dt dal 
Dai hçc 
trâlén 

Quin l dat dai, quàn I)' tài 
nguyen Va mOi tnthng 

Ca bàn 
(A trOlén) 

Bâc 2 (A2) 
(trInh dO B) 

IV S& Khoa h9c vl Cong ngh tinh Phil Yen: 04 vj tn - 04 bien ch 

4 

Phip ch 11.2.10 01.003 1 VAn phOng S Di hçc 
Lut hinh chinh, 
Luât thtrang moi 

Ca bàn 
(A tr& len) 

Bc 2 (A2) 
trInh do B 

2 VAn thu-lixu tr€ 11.3.7 0 1.003 1 VAn phOng Sâ Di hQc 
VAn thtr, hxu tr hoäc cic 

chuyin nganh khic phil cO 
ch(rng chi nghip vi VAn thi.r 

Ca bàn 
(A tr& un) 

Bc2(A2) 
(trinh dO B) 

3 K toán 11.3.6 6.031 1 
PhOng 

Ki hoach — Tài chInh 
Di hçc 

. 
Iii chInh, ke toàn 

Ca bàn 
(A trâ lên 

Bc 2 (A2) 
trinh dO B 

4 Quin l do 1trxng 11.2.8 01.003 1 
Chi Cic Tiiu chu.n 
Do hräng Chat luvng 

. 
Dai hc 

LuOt h9c, khoa h9c tir nhiên: k 
thut, cOng ngh, diOn,.. 

Ca bàn 
(A trâ un) 

Bâc 2 (A2) 
trInh dO B 



V S& Ké hoOch và Du tir: 01 vj tn -01 biên ch 

1 1 
Thãm djnh chO 
tnxang dãu tu 

3.2.4 01.003 1 
PhOng Dâu thâu, thâm 
dnh và giám sat dâu Ui- 

Di hçc 
trô len 

Chuyên nganh k5' thuât xây dirng 
và môi tnrmg 

Ca bàn 
(A trô len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh d. B) 

VI S& Y t: 06 vj trI - 06 biên ch 

Cong ngh thông tin 16.3.5 01.003 1 Van phOng SO 
Di h9c 
trO len 

COng ngh thông tin 
Bc2(A2) 
(trInh d B) 

Quân 1 tài chInh 16.2.1 01.003 1 
Phong K hoch 

tui chInh 
Di hçc 
trO len 

Ngành tài chInh ngân hang 
(CN tài chInh doanh nghip) 

Ca bàn (A 
trO IOn) 

Bc 2 (A2) 
(trInh d B) 2 

PhOng 
Nghip vu Y 

Di hçc 
trO IOn 

Bác sl da khoa, Bác sly h9c di,r 
phOng, Bác sly hQc c twyn 

Ca bàn (A 
trO IOn) 

Bc 2 (A2) 
(trinh d B) Quàn l nghipvi 16.2.5 01.003 1 3 

PhOng 
Nghip vi Y 

Di h9c 
trO IOn 

Bác si da khoa, 
Bác sly hçc dii phOng 

Ca bàn (A 
trO IOn) 

Bâc 2 (A2) 
(trinh do B) 

Quàn I 
Bào him y t 

16.2.12 01.003 4 6 

PhOng T chOt can b 
Di h9c 
trO IOn 

Luàt, Luãt hành chInh 
Ca bàn (A 

trO IOn) 
Bc 2 (A2) 
(trinh dO B) 

QL nhân S( Va dçn ngu 
CC, VC 

16.2.14 01.003 1 5 

PhOng hành chInh tng 
hçip, dang k) và chOng 
nhOn san phm, Chi cic 

An toàn v sinh thijc 
phAm 

Di hQc 
trO iOn 

Bác sly h9c dij phOng 
Ca bàn (A 

trO IOn) 
Bâc 2 (Al) 
(trInh d B) Hành chInh tng hçip 16.3.2 0 1.003 1 6 

VII S& Ciao thông vn tãi: 02 vj trI - 03 biên ch 

1 
QL 4n tãi, phuang 

tin và nguOi Iái 
9.2.10 01.003 2 

PhOng QL 4n tãi, 
phixang tin Va ngir&i iái 

Di h9c 
trO IOn 

Quàn ti-j kinh doanh, Cong ngh 
thông tin, cOng nghO ô to. K six 
xây drng cong trinh dan dung và 
cOng nghip 

Ca bàn 
(A trO IOn) 

Bc 2 (A2) 
(trInh d B) 

2 

3 
Thanh ti-a SO 

(Thanh tra hành chInh- 
thanh tra chuyOn nganh 

GTVT) 

9.2.1 01.003 1 ThanhtraSO 
Di hQc 
trO IOn 

Giao thông v.n tài; Xây dimg; 
KiOn trOc; Ca khI, Cong ngh 
thông tin, Cong nghO k5 thut 0 
to; Vin thOng, Lut; Kinh t, îàî 
chInh; K six xây dmg cong trInh 
dan dung và cOng nghiêp 

Ca bàn 
(A trO IOn) 

Bc 2 (Al) 
TrInh d B 

VIII SO COng Thirorng: 03 vj tn - 03 biên ch 

1 
Quàn l cnh tranh, 

bào v quyn Iqi nguOi 9.2.13 01.003 1 
PhOng Quàn 

1 thixang moi 
Di hQc 

Lut Thixang  mai, Lut Kinh t 
Ca bàn 

(A trO IOn) 
Bc 2 (Al) 
(trinh di B) 

tiOu dOng 

2 Hành chInh t6ng hcip 93.2 01.003 1 Van phOng Di hcic 
Hành chInh hQc, 

Quãn trj van phOng 
Ca bàn (A 

trO iOn) 
Bc 2 (Al) 
(trinh dO B) 



3 Quàn 1 nang Iucmg 9.2.6 01.003 1 
PhOng Nang lixcing - K5 

thuât 
Dai h9c 
trô ten 

Khai thác dAu khI 
Ca bàn 

(A trâtên) 
Bc 2 (A2) 
(trInh d B) 

IX Sfr Van hOa,Th thao và Du Ijch: 03 vj trI - 04 biên ch 

1 

4 

Hành chInh tong hqp 15.3.2 01.003 1 Van phOng Sâ Di hQc 
Lut (chuyên ngành Luât Hành 
chinh) Hành chInh hQc; Báo chI 

tuyên truyên 

Ca bàn 
(A tr&lth) 

Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 

2 QL gia dInh 15.2.2 01.003 1 
PhOng 

Quãn 1 van hóa 
Dai h9c 

Quân I' vAn hóa chuyCn 
ngành hoat dng vAn hóa xA hi 

Ca bàn 
(A trâ len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 

3 QL v th dc th thao 15.2.4 0 1.003 2 
PhOng QL Th 

dic th thao 
Dai h9c 

Hu.n huyén Th dc th thao 
chuyên ngAnh VO 

Ca bàn 
(A trâlên) 

Bc 2 (A2) 
(trinh c1 B) 

X S& Xây dng: 03 vi tn - 03 bin ch 

I 

3 

Quàn ly 
. 

kién trOc - quy hoach 
8.2.1 01.003 1 

PhOng Quy hoach kin 
trOc và phát tniên dO thi 

Dai  h9c 
tr& len 

Quy hoach vüng và dO thj 
Ca bàn 

(A trà ten) 
Bc2(A2) 
(trinh d B) 

2 
Quân l nhà và thj trtrmg 

bat dng san 
8.2.5 01.003 1 

PhOng 
quàn Iy' nhà và Ha tang 

thUg 

Dai hçc 
tr& len 

K5 thut xây dumg cOng trinh dan 
diing và cOng nghip hoc xây 
dmg thiiy Içri, thOy din, cp 

thoát nuàc 

Ca bàn 
(A trO len) 

Bc 2 (A2) 
trmnh d B) 

3 Pháp ch 8.2.9 01.003 1 VAn phong SO 
Dai hoc Lut dan sr 

Ca bàn 
(A trO ten) 

Bc 2 (A2) 
(trInh d B) 

XI SO Thông tin và Truyên thông: 01 vj tn - 01 biên ch 

I Pháp chE 13.2.10 01.003 1 VAn phOng So 
Dai hçc 
trO len 

Luât hoc; chuyên 
ngành Lut hành chInh 

Ca bàn 
(A trO len) 

Bc 2 (A2) 
(trInh d B) 

XII Thanh tra tinh: 01 vi trI - 01 biên ch 

1 1 Thanh tra kinh t - xA hi 19.2.1 01.003 1 Thanh tra KT-XH 
Dai hqc 
trO ten 

K5' thut Xây dmg COng trinh 
Dan dçrng và Cong nghip 

Ca bàn 
(A trO Len) 

Bâc 2 (A2) 
(trinh do B) 

XIII Ban Quãn I khu kinh t: 01 vi trI - 01 biên ch 



1 1 Quàn I môi tru&ng 21.2.3 01.003 1 
Phông Quàn I tài 

nguyen và mol truong 
Di h9c 
trô len 

Quàn i môi trtiing 
Ca bàn 

(A trâ len) 
Bc 2 (A2) 
(trInh do B) 

XIV Ban Dan tc: 02 v tn - 03 biên chê 

Thanh tra 20.2.3 01.003 1 Thanh tra Di h9c Luât 
Co bàn 

(A trâ ten) 
Bâc 2 (A2) 
(trInh d B) 

2 
Theo dôi thtrc hiOn chinh 

sách dan tc 
20.2.1 01.003 2 

PhOng 
nghip vti 

Di hçc Lut; Kinh t; Hành chInh 
Cabàn 

(A trr len) 
Bâc2(A2) 
(trInh dO B) 

XV Sôr Ngoi vtl:  07 vj tn- 07 biên ch 

1 

7 

Xây drng cong tác to 
chtrc và quàn I doàn ra, 
doàn vào, bién phiOn djch 

ting Anh 

01.003 1 
PhOng lnh sr ngui 
Vit Nam ONN 

Dai hoc 
trâ len Lut Thtrang mai 

Ca bàn 
(A trà Len) 

Bâc 3 (B 1) 
(trInh d C) 

Thong tho 
tiéng Anh 

2 
Thông tin doi 

ngoi,ngoi giao van hóa 
và phiên dich ting Pháp 

01.003 
PhOng lãnh stj nguii 
Vit Nam ONN 

Dai hçc 
trôlén 

Chuyên nganh Quan hO quc t, 
Tài chInh- ngãn hang 

Ca bàn 
(A tr&lén) 

Bc 2 (A2) 
(ti-Inh d B); 
Bg DELF 

B2 tieng 
Pháp 

Xét tuyên 
theo chinh sch 
thu hot tai Ngbi 
dnh140/2017/ND 
-CP 

3 
Ngoi giao kinh t- Bién 

phiên dlch  ting Trung 
0 1.003 1 PhOng Hcip tâc quôc te 

Di hQc 
trO len 

Kinh 
Ca bàn 

(A trô len) 
Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 

Thông tho 
TingTrung 

4 

Theo dOi cong tc lãnh 
sr,bào h cong dan, 
ngu&i Vit Nam 0 nuOc 
ngoài; (biên phién djch 
ting Anh, Nht, Han, 
Nga) 

01.003 1 
PhOng lãnh sr ngucri 
Viét Nam ONN 

Dai h9c 
trO len 

Luât 
Ca bàn 

(A trO (en) 
Bc 3 (B 1) 
(trInh d C) 

Thông thao 
liEng Anh. Han, 
Nht 

5 

Theo dôi quân l' v hi 
nghi, hi thào qu& tê; 
biên phién dch tiOng 
Anh. 

0 1.003 1 PhOng Hçp tác quc th 
Dai hpc 
trO ten 

Quan h quoc te, 
quan h cOng chCng, 

quãn trl sir kin 

Ca bàn 
(A trO len) 

Bc 3 (Bi) 
ttr1nh d C) 

6 Thanh tra 01.003 1 PhOng Hçrp tác quOc te 
Di hoc Lut 

Ca bàn 
(A tr& Len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 

7 
Van thu, lim tt• 

kiCm thu qu 
01.005 1 Van phOng Trung c 

Vanthulw.itr€; 
quãn 1 hành chInh 

Cabãn 
(A tr& len) 

BOcl(AI) 
(trInh dO A) 



B UBND CAC }1UYN, Till XA, TIIANH P11(3:59 VI TRI, VOl 59 CIII T1EU BIEN CIII 

1 UBND thInh ph Tuy HOa: 8 vj trI vói 8 biên ch 

8 

Quân IY 
tO chrc — biên the va hi 

23.2.1 01.003 1 PhOng Nôi vv Dai hpc 

Lut hQc; Hành chInh; nhóm 
ngành c0a trtrOng Di hc Ni vi: 
Xây dijng Dãng và chInh quyên 

nhà nrôc, quàn I nhà nuc, quãn 
ft-; nhn lire 

Ca bàn 
(A trâ Ian) 

Bc 2 (A2) 
Trinh d B 

2 Tip cOng dan 23.2.54 01.003 1 
Van phông 

}ff.ND & UBND 
Di hQc Luât hc 

Ca bàn 
(A ti-a len) 

(TrInh do B) 

3 Hành chInh t6ng hcip 23.3.1 01.003 I 
Van phOng 

HDND & JJBND 
D?i hc Kinh t Lut, K9 six Xây dirng 

Ca bàn 
(A trO len) 

Bc 2 (A2) 
(trInh dt B) 

4 QL dt dai 23.2.19 01.003 1 PhOng TN-MT D?i h9c Quãn I)' dat dai 
Ca bàn 

(A trô len) 
Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 

5 Quãn l mOi tnthng 23.2.21 01.003 1 
PhOng Tài nguyen 

và MOi trisäng 
Di hçc 

Quãn Iy môi tnr&ng, K9 thut môi 
tnthng, Cong ngh mOi trixäng, 

Cong ngh sinh hçc 

Ca bàn 
(A trâ len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 

6 
H t.ng và phát trin dO 

thi 
23.2.23 01.003 1 

PhOng 
QuànldOth 

Dai hc K5 six giao thông 
Ca bàn 

(A trO len) 
Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 

7 QL xây dimg 23.2.25 01.003 1 
Phông 

Quan I do thj 
Di hQc K5 six Xây thmg, K5' six din 

Ca bàn 
(A ti-a len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 

8 
Quàn 1 quy hoch- kin 

ti-ÜC 
23.2.22 01.003 1 

PhOng 
Quãn ly' do thl 

Di hçc Kiên trOc 
Ca bàn 

(A trâ len) 
Bc 2 (A2) 
(trInh do B) 

11 UBND Thj xã SOng Ciu: 08 v tn- 08 biên ch 

QL chinh quyn dla 
phucing va CTFN 

23.2.3 01.003 1 PhOng Ni vi Di hçc 

Hành chInh, Quãn ly cOng, Lut 
hành chInh, LuOt kinh t, Ni Vi 

ChInh ti-i- Hành chmnh; Iut hành 
chInh nhà nixâc; cong ngh thông 

tin 

Ca bàn 
(A tràlên) 

Bc 2 (A2) 
(trInh dO B) 

2 
Quàn I' thi dua - khen 

thuOng 
23.2.6 01.003 1 PhOng NOi v Dai hçc 

Hành chinh; Quàn ly cOng; Lut 
hành chInh, LuOt Kinh t; NOi vv; 
ChInh trj - Hành chinh; Quàn 1)' 
nhà nuxóc; COng ngh thông tin; 

Cong ngh sinh h9c 

Ca bàn 
(A trô len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh dt B) 



8 

UBND h 

3 

UBND h 

QL quy hoch -kin truic 23.2.22 01.003 1 
Phông 

Quàn l 
Do thj 

D?i hçc 
QuyhochvOngvadôth; 

quy hoch do thj; quy ho?ch xây 
dirng, kiên tnic quy hoach 

Co bàn 
(A trâ len) 

Bâc 2 (A2) 
(trinh d B) 

QL giao thông 
4n tài 

23.2.24 01.003 
PhOng Quàn ly 

Do thj 
Dai hçc 

Xây dmg cAu ththng; KS'  thuât 
xay dirng cOng trInh giao thông 

Co bàn 
(A trà len) 

Bc 2 (A2) 
(trInh d B) 

Quàn l thông tin - 
truyén thông 

23.2.38 0 1.003 1 
Phông Van hoá 

và Thông tin 
Dai h9c COng ngh thông tin 

Bc 2 (A2) 
(trInh d B) 

Hành chInh 
thng hqp 

23.3.1 01.003 1 
Van phOng 

HDND và UBND 
Dai h9c 

Hành chInh, Lut hành chInh, 
Lut kinh t, kinh t& Quàn trj 

kinh doanh (CN du lich) 

Co bàn 
(A trâ len) 

BOc 2 (A2) 
(trInh d B) 

Hành chInh 
mt cira 

23.3.3 01.003 1 
Van phOng 

HDND và UBND 
Di hçc 

Lut Hành chInh, lut kinh t, 
Hành chInh, Kinh t, Xây d,rng, 

dAt dai 

Co bàn 
(A trO len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 

VAn thu 23.3.8 01.004 1 
Van phOng HDN& 

UBND thj xA 
Cao dAng 

trâ len 
VAn thu - Luu tri; Ltru tri; Khoa 

hçc thu vin 
Co bàn (A 

trâ len) 
Bc I (Al) 
(trInh d A) 

uyn Tuy An: 03 vj tn- 03 chi tiêu 

Tiep nhn và xu 1 don 
thu 

22.3.6 01.004 1 
VAn phOng 

HDND&UBND huyén 
Cao ding 

trâ len 
Lut 

Ca bàn 
(A trâ len) 

Bc 2 (A2) 
(tnInh d B) 

Quàn l' xây dijng 22.2.27 01.003 1 
Phông Kinh t 

và Ha tAng 
Di hçc 

Xây dimg cOng trinh dan dung và 
cong nghiêp 

Ca bàn 
(A trO len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 

Quàn 1' thE dc thE thao 
và du ljch 

22.2.38 01.003 1 
PhOng VAn hoá 

và Thông tin 
Dai hpc Du ljch 

Ca bàn 
(A trà len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 

uyn Phü HOa: 11 vi trI- 11 biên ch 

Hành chInh tEng hçip 22.3.1 0 1.003 1 
VAn phOng HD 

vA UBND 
Dai h9c 

. 
CCr nhàn Lut (chuyén ngành Lut 

hoàc Lut hành chInh) 
Co bàn 

(A tr& len) 
Bc 2 (A2) 
(trInh d B) 

Trq giOp pháp ly và hOa 
giãi Ô CO S 

22.2.9 01.003 1 PhOng Tu pháp Dai hçc 
C& nhân Luãt (chuyen ngành Lut 

hoAc Lut hành chInh) 
. 

Co bàn 
(chng chi 
A tr& ten) 

Bc 2 (A2) 
(trinh do B) 

Quãn 1 yE lao dng, vic 
lam và day nghE 

22.2.33 01.003 1 
PhOng 

Lao dng, Thuong binh 
& hj 

Dai hçc 
Cong tAc xA hi; xA hi hQc; lao 

dng - tiEn luong 
Co bàn 

(A tth len) 
Bc 2 (A2) 
(trInh d B) 

Vi trI Bão v và chAm sOc 
tré em 

22.2.30 0 1.003 1 
PhOng 

Lao dng, Thuang binh 
& XA hi 

Dai hQc Cong tác xA hi 
Co bàn 

(A trâ len) 
Bc 2 (A2) 
(trInh dO B) 



5 
Quàn I' 

giáo dic THCS 
22.2.40 01.003 I 

Phông Giáo diic 
và Dào tao 

Dai hçc Tin h9c, su pham toán - tin 
Ca bàn 

(A trà len) 
Bc 2 (A2) 
(trInh di B) 

Quàn I) 
Giáo diic tiéu hçc 

22.2.4 1 0 1.003 1 
Phàng.Giáo dc 

và Dào tao 
Di h9c Giáo duc tiu hQc 

Ca bàn 
(A trâ len) 

Bc 2 (A2) 
(trInh do B) 

6 

7 
Quàn l' 

Giáo dc mâm non 
22.2.42 0 1.003 1 

Phông Giáo dixc 
và Dào t?o 

Di hçc Giáo diic mãm non 
Ca bàn 

(A trà len) 
Bc 2 (A2) 
(trInh d B) 

8 Quàn l xây drng 22.2.27 01.003 
Phông Kinh 
t h tang 

Di hçc 
K su k thut cong trinh 

xay dimg 
Ca bàn 

(A trâ lCn) 
Bc 2 (A2) 
(trmnh d B) 

Quãn ly"  cOng nghip, tiêu 
thU cong nghip 

22.2.28 01.003 1 PhOngKinhtéhatãng Dai h9c 
Cong ngh 19 thut diên, 

Din tr 
Ca bàn 

(A trô len) 
Bâc 2 (A2) 
(trInh dO B) 

9 

Quàn l GTVT 22.2.26 01.003 1 PhOng Kinh té ha tang Dai h9c Xày dijng câu duông 
Ca bàn 

(A tth len) 
BOc 2 (A2) 
(trmnh d B) 

10 

Quãn I thily Ici  (dé diu, 
phong chng lit bão) 

22.2.21 01.003 1 
PhOng NOng ngliiêp 

và PTNT 
Di hQc Cp thoát nurc 

Ca bàn 
(A trâ len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh dO B) 11 

V UBND huyn Oàng XuUn: 08 vj trI- 08 chi tiêu 

8 

COng ngh thông tin 22.3.4 01.003 1 
Van phOng 

HDND và UBND 
f hcc Cong ngh thông tin 

Bc 2 (A2) 
(trinh dt B) 

VAn thu 22.3.28 01.004 1 
Van phOng 

HDND va UBND 
Cao ding 

tth len 
Van thu-luu trt; 

Quãn tn vAn phOng 
Ca bàn 

(A trâ len) 
Bc I (Al) 
(trInh dO A) 2 

PhOng, ch6ng 
t nn xA hi 

22.2.32 01.003 1 
PhOng Lao dng, 

Thuang binh & Xä hi 
Di hQc Hành chmnh; Cong tãc xA hOl 

Ca bàn 
(A trô len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 3 

Quàn l xây dimg 22.2.27 01.003 1 
PhOng Kinh te 

ha tang 
Dai hçc 

K thut cong trinh xây dçrng; 
Xây drng dan dtmg và cOng 
nghip; K thut xây drng cOng 
tnInh &ao thOnc 

Ca bàn 
(A tth len) 

BOc 2 (A2) 
(trInh d B) 4 

Quin l cOng nghip, 
tiu thU cong nghip 

22.2.8 0 1.003 
PhOng Kinh th 

ha ig 
Di hçc 

K9 thut cOng tninh xày dçmg; 
Xây dimg dan dicing và cOng 
nghip 

Ca bàn 
(A trô len) 

Bâc 2 (A2) 
trinh d B) 5 

Quàn I d& dai 22.2.15 01.003 1 
PhOng Tài nguyen và 

Môi tnthng 
Di h9c Quàn l dt dai 

Ca bàn (A 
trâ ten) 

Bc 2 (A2) 
(tninh d B) 6 

Quàn ly thUy Iqi 22.2.21 0 1.003 1 
PhOng NOng 11FP V 

PTNT 
Dai hQc K thuãt cong trinh 

Ca bàn (A 
trâ len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh dO B) 7 

Thanh tra 22.2.54 01.003 1 Thanh tra huyn Dai hçc Luât hçc, K toán 
Ca bàn (A 

tth len) 
Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 8 



Vi UBND huyn Son Hôa: 11 v trI- 11 chi tiêu 

Quân 1 
t chCrc - biên ch và hOi 

22.2.1 01.003 1 PhOngNi vii Di hçc 
trO len 

Kinh t, k toán, Lut, hành 
chInh, quãn ly nhân lrc 

Ca bàn 
(A trà ten) 

Bc 2 (A2) 
(trInh dO B) 

2 Quãn 1 môi trueing 22.2.17 01.003 1 Phông 
Tài nguyen — MOi truemg 

Di h9c 
trei len 

Quãn l mOi trueing, Cong ngh 
sinh hçc, Tài nguyen 

Ca bàn 
(A trei len) 

Bc 2 (A2) 
(trinh dO B) 

3 Quàn l' tr.ng tr9t 22.2.18 01.003 1 
PhOng 

Nong nghip và PTNT 
Di hQc 
trei len 

Kinh t nông nghip, Bào v thrc 
vt, Khoa h9c cay trng, Cong 
ngh sinh h9c, Lam nghip, Lam 
dnh 

Ca bàn 
(A trei ten) 

Bc 2 (A2) 
(trinh do B) 

4 Quân 1' lam nghip 22.2.24 0 1.003 1 
PhOng 

Nông nghip và PTNT 
Di h9c 
tr& len 

Chuyen nganh Lam sinh, Quàn ly 
tài nguyen remg, Trng tr9t, Lam 
nghip 

Ca bàn 
(A trOr len) 

Bc 2 (A2) 
(trInh dO B) 

5 Quán l thOy Iai 22.2.21 0 1.003 1 NOng nghip và PTNT 
Di hoc 
tr& tan 

Chuyên ngành cong trInh thOy lcri, 
ThCy din, Cp thoát ntrOc, Kinh 
t thCy lqi, Xãy dirng 

Ca bàn 
(A trei len) 

BOc 2 (A2) 
(trInh do B) 

6 
11 Quàn I khoa h9c cOng 

ngh 
22.2.23 01.003 1 

PhOng 
Kinh th - Ha tng 

Di hçc 
tr& len 

Kinh t, Nông nghip, Cong ngh 
thông tin, Cong ngh sinh hçc, 
Cong ngh mOi trueing 

Ca bàn 
(A trei len) 

Bc 2 (A2) 
(trmnh dO B) 

7 
QL giao thông 

v?n tài 
22.2.26 0 1.003 1 

PhOng Kinh t 
- ha tang 

D?i hçc 
trei ten 

Giao thông 
vn tãi, Xây dijng 

Ca bàn 
(A trâ len) 

Bc 2 (A2) 
trInh dO B) 

8 QLxaydmg 22.2.27 01.003 1 PhOng Kinh t 
- ha t.ng 

Di hQc 
trO len 

Chuyên ngành xây drng 
Ca bàn 

(A trô ten) 
Bc 2 (A2) 
trInh dO B) 

9 
Theo dOi bInh d&ng 
và giãm nghèo ben vng 

22.2.3 1 01.003 1 
PhOng Lao dng, 

Thtrang binh & Xã hOi  
Di hçc 
tr& len 

Chuyên ngành Cong tác xã hOi, 
Lut, Hành chInh, Tài chinh, 

K toán 

Ca bàn 
(A trei len) 

BOc 2 (A2) 
(trInh dO B) 

10 
Quàn 1 thông 

. 
tin ca s& 

22.2.36 01.003 1 PhOng 
Van hóa — Thông tin 

Di h9c 
trei len 

Van hOa — ngh thut; Cong tác 
xA hOi; Diên tCr vin thông; Cong 
ngh thông tin; Am nhac, HOi  h9a 

Ca bàn 
(A trei ten) 

Bc 2 (A2) 
(trinh dO B) 

11 
Quãn l 

tài chInh ngân sách 
22.2.12 0 1.003 1 PhOng Tài chmnh — K 

hoch 
Di hQc 
trO Ian 

K toàn, Tài chInh ngân hang 
Ca bàn 

(Ch(mg chi 
A trei len) 

Bc 2 (A2) 
trinh dO B) 

VII UBND huyn Tãy HOa: 03 vj trI- 03 biên ch 

Van thu 22.3.8 01.003 1 VP Huyn ày, 
. 

Chinh quyen huyn 
Di hc Chuyen ngành Van thir— Luu tr0 

Ca bàn 
(A trei len) 

Bc 2 (A2) 
(trInh dO B) 



2 Quàn l trng tr9t 22.2.18 01.003 1 
PhOng Nong nghip 

và PTNT 
Dai hc 

Chuyên nganh Lam nghip, Chän 
nuôi, ThO y 

Ca bàn 
(A trô IOn) 

Bc 2 (A2) 
(trInh d B) 

3 
Quafl ly ye lao dng, VICC 

lam và dy nghO 
22.2.33 01.003 1 

Phong 
LD — TB&XH 

Dai hçc 
ChuyOn ngành Cong tác Xã hi, 
Lao dng — ti&n krcmg, Khoa hçc 

hi, Quàn l' nhà nuàc 

Ca bàn 
(A trà IOn) 

Bãc I (Al) 
(trInh dt A) 

VIII UBND huyn Song Hinh: 04 vj trI- 04 biOn ch 

I Thanh tra 22.2.54 01.003 1 Thanh tra huyn Dai hc 
Kinh t, k toán, tài chInh, 

ngân hang 
Ca bàn 

(A trâ IOn) 
Trinh d B 

2 Quân l dt dai 22.2.15 01.003 1 
PhOng Tài nguyen 

và Môi tnr1ng 
Dai hoc 

. 
Quãn I' dt dai. 

Ca bàn 
(A trâ IOn) 

BOc2(A2) 
(trInh d B) 

3 Cong ngh thông tin 22.3.4 01.003 1 
Van phOng HDND 

Va UBND 
Dai h9c 

COng ngh thông tin, Tin h9c, 
diOn tir vin thông, k thut may 
tInh. 

Bc 2 (A2) 
(trinh dQ B) 

4 
Theo dOi bInh ding giâi 

. 
vã giâm nghOo bOn vüng 

22.2.31 01.003 1 
Phông Lao dng — 

Thtrang binh va Xâ hi 
Di hçc 

Quãn trj kinh doanh, Ni V, 

Cong doàn, COng tác xã hi, Phu 
n. 

Ca bàn 
(A trà IOn) 

Bâc 2 (A2) 
(trinh d B) 

IX UBND huyn Dông Hôa: 03 v trI- 03 biên ch 

1 

3 

Kim soát van bàn 22.2.10 01.003 1 PhOng Ttr pháp Di h9c CCr nhân Lut (Lut hçc) 
Cabãn 

(A IOn) 
BOc2(A2) 
(trinh do B) 

2 Bào v chàm sOc trO em 22.2.30 0 1.003 1 
PhOng Lao dng, 

Thixang binh & Xä hi 
Dai hçc 

Lut, COng tác xä hOi,  Hành 
chInh hQc, quán I nhà nu&c 

Ca bàn 
(A trâ IOn) 

Bc 2 (A2) 
(trinh d B) 

Giài quyet khIeU fl.I, to 
cáo 

22.2.55 01.003 1 Thanh tra Dai hQc LuOt dan SL( 
Ca bàn 

(A trô IOn) 
Bc 2 (A2) 
(trinh dt B) 



Vj trI dçr tuyn 1 : 

Ma vj trI vic lam:  

Don vj thy tuyn 2 :  

CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - T' do - Hmnh phuic 

..,ngày tháng nám2019 

(Dan ánh 4x6) 
PHIEU BANG KY DI TUYENCONG CHC 

I. THÔNG TIN CA NHAN 

H9 và tên  Ngày, tháng, näm sinh  .Nam Ntt 0 

Dan tc   Ton giáo  

S CMNID ho.c The can cithc cong dân Ngày cap: Nai c.p  

S din thoi di dng d báo tin Email'  

Quê quán'  

H khâu thumg try  

Ch & hin nay (d báotin)  

TInh trng sirc khOe , Chiu ca0 , Can n.ng kg 

Thành phn bàn than hin nay  

Trinh do van hóa  

TrInh d chuyên môn: Loai hInh dào to  

IL THÔNG TIN BAO T30 

Ngày, 
thãng, 

näm cap 
van bang, 
chfrng chi 

Ten trtrb'ng, 
co sO' dào to 

cap 

TrInh d 
van 

bng, 
chfrng 

cM 

S hiu 
cua 
van 

bang, 
chfrng 

chi 

Chuyên ngành 
dào to (ghitheo 

bang diem) 

Ngành 
H'inh 
thfrc 

to 

Xêp 
loi 

bang, 
chfrng 

chi 



III. MIEN THI NGOJJ NG, TIN HQC 

(ThI sinh thuc din inin thi ngoi ng, tin hçcc&n ghi rO 1' do min thi & miic nay) 

Min thi ngoi ngi do  

Min thi tin hçc do  

IV. BANG K DV THI MON NGOiI NG 

(ThI sinh 1ra ch9n và ghi rô däng k)" thi mt trong nàm thir ting: Anh, Pháp, Nga, 
Trung Quôc, Dirc hoc ngoi ngf khác theo yêu câu cüa v trI dr tuyên. ThI sinh 
duçic mien thi mon ngoi ng không phãi diên thông tin & mic nay). 

DAng k dr thi ngoi ngtr: 

V. 001 TU1NG UU TIEN (nu có ghi chInh xác thuc dôi ttxçing uu tiên nào) 

Tôi xin cam doan nhüng 1&i khai trên cüa tôi là dün sr that  tir nhng giy t?y, 

van bang, chi'rng chi ban gôc dã duçc Co quan có thâm quyên cap. Sau khi nh.n dtrçc 
thông báo tring tuyên tôi së hoàn thin ho so theo quy djnh. Nêu sai sir that thI kêt 
qua tuyên diing cüa tOi së bj co quan có thâm quyên tuyên dung hüy bö, tôi sê chju 
trách nhim trthc pháp 1ut và cam kêt không däng k tham gia k' tuyên dung ké tiêp 

tai Co quan tuyên dng./. 

NGU'fl VIET PHIEU 
(Kj, ghi rô hQ ten) 

GI,ichá: 
(1) Ghi dung vj trI vic lam dng k' dr tuyên; 
(2) Ghi dung ten c quan, to chirc, don vj có chi tiêu tuyên ding; 
(3) Ngu&i viêt phiêu tIch dâu x vào ô tuclng rng ô Nam, N&. 
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