
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HOÀI HẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-UBND                                         Hoài Hảo, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

                                                   THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng cán bộ hoạt động không chuyên trách phường Hoài Hảo 

 

Nhằm đảm bảo số lượng và nhu cầu sử dụng cán bộ hoạt động không 

chuyên trách cấp xã, Ủy ban nhân dân phường Hoài Hảo thông báo tuyển dụng cán 

bộ hoạt động không chuyên trách thuộc chức danh Tổ chức – Kiểm tra Đảng uỷ 

phường Hoài Hảo với nội dung như sau: 

I. ĐIỀU KIỆN, CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Điều kiện 

Người có đủ các điều kiện sau đây đăng ký dự tuyển vào làm cán bộ hoạt 

động không chuyên trách cấp xã: 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

- Đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

- Có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên và các văn bằng, chứng chỉ phù 

hợp; 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; 

- Có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, am hiểu về tình hình kinh tế - xã hội 

tại địa phương. 

2. Chỉ tiêu tuyển dụng 

Gồm 01 chỉ tiêu thuộc chức danh Tổ chức – Kiểm tra Đảng uỷ phường 

Hoài Hảo 

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ 

1. Hình thức tuyển dụng 

Bằng hình thức xét tuyển. 

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ 

Thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/3/2023 đến 

ngày 25/3/2023 

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

Hồ sơ dự tuyển nhận tại Văn phòng – Thống kê phường Hoài Hảo 

 (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật). 

Thông tin chi tiết xin liên hệ tại Ủy ban nhân dân phường Hoài Hảo, Thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND phường: Ông Nguyễn Thành Tin, 

SĐT: 0905.502.699. 



Ủy ban nhân dân phường Hoài Hảo thông báo để những người có nhu cầu 

dự tuyển đến liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển dụng. 

Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại./. 

Nơi nhận: 
- Đài truyền thanh phường; 

- Website UBND phường; 

- Niêm yết tại UBND phường; 
- Lưu VT./. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Tin 
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