
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN KRÔNG PA

Tổng số
Tên chức danh

công chức

Số 

lượng
Trình độ chuyên môn

Ngành đào tạo chuyên môn dự tuyển

(Theo quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh)

1 2 3 4 5 6 7 8

3 3

1 Văn phòng-Thống kê 1 Đại học trở lên

Hành chính; Quản trị văn phòng; Thống kê; Văn 

thư - Lưu trữ; Giáo dục chính trị; Ngữ văn; Quản 

lý nhà nước; Luật; Tổ chức và nhân sự; Quản lý 

công; Kinh tế; Tài chính.

1

Địa chính-Xây dựng-Đô thi và 

Môi trường (phụ trách lĩnh vực 

Xây dựng, quản lý đô thị)

1 Đại học trở lên
Xây dựng; Kiến trúc; Đô thị; Kiến trúc và quy 

hoạch; Giao thông

1
Văn hóa-Xã hội (phụ trách lĩnh 

vực Xã hội)
1 Đại học trở lên

Lao động; Xã hội; Lao động xã hội; Xã hội học; 

Quản lý lao động; Bảo hiểm; Hành chính; Luật; 

Công tác xã hội; Tâm lý học

1 1

1

Địa chính-Nông nghiệp-Xây 

dựng và môi trường (phụ trách 

lĩnh vực Địa chính, xây dựng, 

môi trường)

1

 - Đại học: đối với người Dân tộc 

Kinh và các dân tộc thiểu số khác.

- Trung cấp trở lên: đối với người 

Dân tộc thiểu số (Jrai, BahNar).

Địa chính; Quản lý đất đai; Môi trường; Quy 

hoạch đất đai; Trắc địa - Bản đồ; Xây dựng; 

Giao thông

Nhu cầu tuyển dụng năm 2022

1
UBND Thị trấn 

Phú Túc

2
UBND Xã Ia 

Rsươm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022

S

TT

Đơn vị hành 

chính cấp xã 

thuộc huyện

Tổng số công chức còn thiếu theo từng 

chức danh

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND, ngày       tháng       năm 2022 của UBND huyện)

Ghi 

chú



2

Tổng số
Tên chức danh

công chức

Số 

lượng
Trình độ chuyên môn

Ngành đào tạo chuyên môn dự tuyển

(Theo quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh)

1 2 3 4 5 6 7 8

Nhu cầu tuyển dụng năm 2022

S

TT

Đơn vị hành 

chính cấp xã 

thuộc huyện

Tổng số công chức còn thiếu theo từng 

chức danh
Ghi 

chú

1 1

1
Văn hóa-Xã hội (phụ trách lĩnh 

vực Văn hóa)
1

 - Đại học: đối với người Dân tộc 

Kinh và các dân tộc thiểu số khác.

- Trung cấp trở lên: đối với người 

Dân tộc thiểu số (Jrai, BahNar).

Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Văn hóa Việt 

Nam; Hành chính; Luật

1 1

1
Văn hóa-Xã hội (phụ trách lĩnh 

vực Văn hóa)
1

 - Đại học: đối với người Dân tộc 

Kinh và các dân tộc thiểu số khác.

- Trung cấp trở lên: đối với người 

Dân tộc thiểu số (Jrai, BahNar).

Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Văn hóa Việt 

Nam; Hành chính; Luật

1 1

1 Tư pháp-Hộ tịch 1

 - Đại học: đối với người Dân tộc 

Kinh và các dân tộc thiểu số khác.

- Trung cấp trở lên: đối với người 

Dân tộc thiểu số (Jrai, BahNar).

Luật

7 7

Tổng số nhu cầu tuyển dụng năm 2022 là 7 chỉ tiêu.

3
UBND Xã Ia 

Rmok

4
UBND Xã Ia 

Dreh

5
UBND Xã Chư 

Ngọc

Tổng cộng:



3

XH 1



4

VH


