
Chuyên
môn 

Chuyên ngành

1 Phòng Tư pháp 1
Kiểm soát văn bản  và thủ tục

hành chính
Chuyên viên thực hiện xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ
thống hóa văn bản QPPL 

01.003 Đại học Luật

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Quản lý tài chính - ngân sách
Chuyên viên thực hiện các công việc quản lý tài chính
ngân sách 

01.003 Đại học
Kế toán, tài chính
ngân hàng, kinh tế

3 Thanh tra huyện 1 Thanh tra
Thực hiện công tác thanh tra nhà nước, công tác thực
hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực

01.003 Đại học
Quản lý đất đai, kinh
tế, thống kê kinh tế,

luật

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1 Quản lý xây dựng
Chuyên viên tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà
nước về xây dựng trên địa bàn huyện

01.003 Đại học
Kiến trúc công trình,

Xây dựng

5
Văn phòng HĐND & UBND
huyện

1 Chuyên trách HNND
Chuyên viên tham mưu thực tổng hợp, giúp việc
Thường trực HĐND huyện

01.003 Đại học Hành chính

6 Phòng Tài nguyên và MT 1 Quản lý đất đai
Chuyên viên tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà
nước về đất đai

01.003 Đại học Quản lý đất đai

SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HUYỆN BẢO YÊN NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số             /TB-UBND ngày          tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Bảo Yên)

Số
TT

Cơ quan, đơn vị/ Ghi
chú

Nhu cầu tuyển dụng năm 2021

Trình độ đào tạo

Vị trí việc làm Mô tả công việcTổng số
Mã số

ngạch công
chức
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