
Trình độ 

đào tạo
Thuộc các ngành đào tạo

1 Văn phòng - Thống kê
Chuyên 

viên
01.003 3 Đại học

Hành chính công, Lưu trữ - Quản trị văn phòng; Tổ chức, Quản trị nhân lực, 

Quản lý Nhà nước, Luật, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ học, Thông tin thư viện, 

Ngữ văn, Việt Nam học, các ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế kế hoạch, 

thống kê, Quản lý kinh tế, các ngành hành chính, Xây dựng Đảng -

Chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 

Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 

06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

2 Tư pháp - Hộ tịch
Chuyên 

viên
01.003 2 Đại học Luật

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 

Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 

06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

3 Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 1 Đại học

Tài chính - Kế toán, Kế toán - Kiểm toán, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, 

Tài chính Nhà nước, các ngành Tài chính, Kế toán

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 

Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 

06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày         /3/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Tiêu chuẩn, điều kiện

TT
Chức danh

công chức tuyển dụng

Ngạch 

công 

chức

Mã số 

ngạch

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Yêu cầu nhiệm cụ của từng chức danh 

công chức tuyển dụng



2

Trình độ 

đào tạo
Thuộc các ngành đào tạo

Tiêu chuẩn, điều kiện

TT
Chức danh

công chức tuyển dụng

Ngạch 

công 

chức

Mã số 

ngạch

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Yêu cầu nhiệm cụ của từng chức danh 

công chức tuyển dụng

4

4.1
Phân công phụ trách

lĩnh vực Đất đai

Chuyên 

viên
01.003 1 Đại học

Địa chính, Quản lý đất đai, Khoa học đất, Trắc địa bản đồ, Địa chất công 

trình

4.2
Phân công phụ trách

lĩnh vực Xây dựng

Chuyên 

viên
01.003 5 Đại học

Xây dựng, Kiến trúc và Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh 

tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, 

Quản lý đô thị, Kỹ thuật đô thị, Kỹ thuật công trình giao thông, Quản lý công 

trình giao thông, cầu đường, các ngành xây dựng

5

5.1

Phân công phụ trách

lĩnh vực Văn hóa, thể dục, 

thể thao, thông tin

Chuyên 

viên
01.003 1 Đại học

Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền, Văn hóa, Thông tin học, Báo chí - 

tuyên truyền, Quản lý văn hóa - tư tưởng, Phát thanh - truyền hình, Luật, 

Tuyên giáo, Lịch sử, Việt Nam học, Ngữ văn, Xã hội học, Quản lý xã hội, 

Âm nhạc, Quản lý nghệ thuật, Quản lý du lịch, Kinh doanh du lịch

và Thương mại du lịch, các ngành Thể dục, thể thao, điện tử -

viễn thông và các ngành công nghệ thông tin, Nhân học 

5.2

Phân công phụ trách

lĩnh vực Lao động - 

Thương binh và Xã hội

Chuyên 

viên
01.003 2 Đại học Công tác xã hội, Lao động - xã hội, Kinh tế lao động, Lao động - tiền lương

Thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 2 

Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 

06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 2 

Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 

06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Văn hóa - Xã hội

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường (đối với phường) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường (đối với xã)
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