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STT 
Đơn vị, chức danh cần tuyển 

và hình thức tuyển dụng 

Nhu cầu tuyển dụng công chức 

Số lượng Trình độ và ngành đào tạo, chứng chỉ 

I Xã Phước Dinh: Xét tuyển   

1 
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

Quân sự xã 
1 - Trung cấp Quân sự trở lên; 

2 Văn phòng - Thống kê 1 

- Đại học Quản trị Văn phòng; 

- Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học 

ứng dụng A trở lên 

3 Văn hóa - Xã hội 2 

- Đại học Ngữ văn và báo chí, đại học Kế toán  

- Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học 

ứng dụng A trở lên 

4 Tư pháp - Hộ tịch 1 

- Đại học Luật; 

- Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học 

ứng dụng A trở lên 



II Xã Phước Hà: Xét tuyển   

1 Tài chính - Kế toán 1 

- Đại học Tài chính ngân hàng; 

- Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học 

ứng dụng A trở lên 

2 Tư pháp - Hộ tịch 1 

- Đại học Luật; 

- Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học 

ứng dụng A trở lên 

3 
Địa chính - nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường 
1 

- Kỹ sư Chăn nuôi Thú y; 

- Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học 

ứng dụng A trở lên  

III Xã Nhị Hà: Xét tuyển   

1 
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

Quân sự xã 
1 - Trung cấp Quân sự; 

IV Xã Phước Ninh: Xét tuyển   

1 
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

Quân sự xã 
1 - Trung cấp Quân sự; 

V Xã Phước Diêm: Thi tuyển   

1 Văn phòng - Thống kê 1 

- Đại học Văn thư lưu trữ, đại học Quản trị văn phòng; 

- Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 



tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học 

ứng dụng A trở lên 

2 Văn hóa - Xã hội 1 

- Đại học Công tác xã hội; 

- Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học 

ứng dụng A trở lên 

3 
Địa chính - nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường 
2 

- Đại học Công nghệ kỹ thuật môi trường, đại học Quản lý đất đai; 

- Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học 

ứng dụng A trở lên 

VI Xã Cà Ná: Thi tuyển   

1 Văn phòng - Thống kê 1 

- Đại học Luật; 

- Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học 

ứng dụng A trở lên 

2 
Địa chính - nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường 
1 

- Đại học Luật; đại học Quản lý đất đai; 

- Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học 

ứng dụng A trở lên 

 Tổng cộng: 16  

 
 


