
UBND THANH PHO DA NANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

VAN PHONG TJOAN DI BI1U Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

QUOC HQI, 1191  BONG NIJAN DAN 
vA iw BAN NTWN DAN 

So: 51#4 /TB-VP Dà Nang, ngày 16 tháng 11 nárn 2020 

THÔNG BAO 
V vic triu tp thi sinh dü diu kin dç tuyn vông 2, hInh thñc, 

thôi gian, dja liêm và tài 1iu on tp xét tuyên viên chfrc ti Nhà khách Uy ban 
nhân dan thành phô Ba Nng nàm 2020 

Can cir Nghj dinh s6 115/2020/ND-OP ngày 25 tháng 9 näm 2020 cüa 
ChInh phU quy djnh ye tuyên d11ng, sir dicing và quán l viên chirc; Kê hoach so 
3148/KB-VP ngày 28 tháng 9 näm 2020 cüa Van phông Doàn di biêu Quoc hi, 
HDND và UBND thành phô Ba Nng ye vic xét tuyên viên chxc Nhà khách 
UBND thành phô Ba Nang nám 2020 và báo cáo kêt qua cüa Ban Kiêm tra Phiêu 
dang k) dr tuyên viên chi'rc; Van phông Doàn di biêu Quôc hi, HDND Va 
UBND thành phô Ba Nkg (sau day viêt tat là Van phOng) thông báo triu t.p thI 
sinh dü diêu kin dr tuyên vông 2, hlnh thirc, th?yi gian và dia diem xét tuyên 

viên chirc näm 2020 nhu sau: 

1. V danh sách thI sinh dii thu kin d tuyên 

Danh sách các thI sinh dü diu kin tham dir xét tuy&n viên chirc vông 2 ti 
Nhà khách UBND thành phô näm 2020 dInh kern Thông báo nay. 

2. Thii gian np 1 phi diy tuyên 

a) Thai gian: Tir ngày 17 tháng 11 näm 2020 dn ngày 19 tháng 11 näm 

b) Dja dim: Phông Hành chInh - T chc, t.ng 1, Trung tam Hành chInh 
thành phô Ba Nang (so 24, dithng Trân Phü, phuäng Thch Thang, qu.n Hài 
Châu, thành phô Ba Nng). 

c) L phi dr tuyn 
L phi dir tuyn là 500.000 dMg/thI sinh (theo quy djnh ti Thông hr so 

228/201 6/TT-BTC ngày 11 tháng 11 näm 2016 cüa BO Tài chInh quy dnh mc 
thu, chê dO thu, np, quãn l và sir dicing phi tuyên drng, dir thi nâng ngch, thäng 

hang cong ch'irc, viên chirc). 

3. Hlnh thác, thôi gian và dla diem xét tuyên 

a) HInh thirc xét tuyn: PhOng vn 

b) Thii gian: Khai mac vào lüc 14 gi 00 ngày 23 tháng 11 näm 2020 

c)Dja dirn: HOi tri.r&ng sO 1, t.ng 2, Trung tarn Hânh chInh thành phO Dà 
Nàng (so 24, &rô'ng Trân Phü, phung Thach Thang, qun Hâi Châu, thành phO 

Ba Nàng). 

2020. 
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d) MOt s6 luu 
- ThI sinh khi tham dr xét tuyn phãi mang theo Ching minh nhân dan cá 

nhân dé xuât trinh khi vào phông dr kiêm tra, sat hach. 

- ThI sinh có mt tai  dja dim xét tuyn truâc gi khai mac 15 phüt. 

4. Tài 1iu on tp 

a) Phn kin thtrc chung 

Luat Viên chrc nàm 2010 (tr diu 2 dn Diu 17, Diu 19, Diu 41, Diu 

42, Diêu 52) 
- Nghj djnh s 30/2020/ND-CP ngày 05 tháng 3 näm 2020 cüa ChInh phü 

ye cong tác van thu. 
- Thông tu S6 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 näm 2019 cüa B Ni vi 

quy djnh ye ché d báo cáo thông kê và quãn l ho sci viên chirc (Chucing III). 

b) Phn kin thirc chuyên mOn, nghip vii theo trng vi trI vic lam 

- Vj trI Hành chInh - Nhân sr: 

+ Nghj djnh S6 29/2012/ND-CP ngày 12 tháng 4 näm 2012 cüa ChInh phU 
ye tuyên di1ng, sir dimg và quail l viên chirc (Chuang III và Chuo'ng IV); 

+ Nghj djnh s6 04/2015/ND-CP ngày 09 tháng 01 näm 2015 cüa ChInh 
phà ye thrc hin dan chü trong hoat dng cüa ca quan hành chInh nhà ntrâc và 
dan vj sr nghip cong 1p (Chuong II); 

+ Thông tu s6 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 näm 2013 cüa B Ni vi 
huàng dn thirc hin chê d nâng bc luang th.thng xuyên và nâng bc luong 
tru&c thai han dOi vi can b, cong chirc, viên chrc và nguô'i lao dng (Diêu 2 và 
Diêu 3); 

+ Quyt djnh s6 16/201 8/QD-UBND ngày 10 tháng 4 näm 2018 cüa UBND 
thành phô Dà Näng ban hành Quy djnh ye cong tác thi dna, khen thung trên dja 
bàn thành phô DàNng (Dieu 5, Diêu 6, tr Diêu 9 den Diêu 12, Diêu 17). 

- Vj trI K toán: 

+ Lust  K toán näm 2015; Nghi djnh s6 174/2016/ND-CP ngày 30 tháng 
12 näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh mt sO diêu cUa Lust Kê toán; Thông t'x so 
107/201 7/TT-BTC ngày 10 tháng 10 näm 2017 cüa B Tài chInh huâng dan chê 
d kê toán hành chInh, sir nghip; 

+ Nghj dh S6 141/20161ND-CP ngày 10 tháng 10 näm 2016 cüa ChInh 
phü quy dlnh co chê tr chU cUa don vj sr nghip cong l.p trong lTnh vrc sçr 
nghip kinh tê và sir nghip khác; Thông tu so 145/2017/TT-BTC cüa B Tài 
chInh huàng d.n co chê tài chInh cüa don v sir nghip cOng l.p theo Ngh djnh 
sO 141/2016/ND-CP ngày 10 tháng 10 nm 2016 cüa ChInh phü quy djnh co chê 
tr chü cüa don vi si1 nghip cong 1p trong 1mb virc sr nghip kinh tê và sir 

nghip khác. 
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- Vj trI K5' thut V.05.02.07: 

+ Lust  Phông cháy và chUa cháy näm 2001; Lust sira di, b sung mOt so 
dieu Luat  PhOng cháy, cha cháy näm 2013. 

+ Thông tu s6 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 näm 2014 cUa BO Cong 
thucing quy djnh chi tiêt mOt  so nOi  dung ye an toàn din. 

+ Ngh djnh s 46/2015/ND-CP ngày 12 thang 5 näm 2014 cüa B Cong 

an ye ye quãn l chat 1ung và báo trI Cong trInh xay dirng. 

+ Luat An toàn v sinh lao dng nAm 2015. 

- Vj trI K5 thi4t viên hang IV (V.05.02.0 8): 

-I- Lust Phông cháy và chtta cháy näm 2001; Luat sira di, b sung mt s 
diêu Luat Phông cháy, chüa cháy näm 2013. 

+ Thông tu s 31/2014/TT-BCT ngày 02 thang 10 näm 2014 cüa BO Cong 
thuang quy djnh chi tiêt mOt  sO ni dung ye an toàn din. 

+ Lut Tiêu chun và quy chuân k thuat näm 2006 

Trên day là Thông báo triu tp thI sinh tham dr xét tuyn viên chirc vOng 
2 t?i Nhà khách UBND thành phO Dà Nng tnrC thuc Van phông Doàn dai biêu 

Quôc hi, HDND và UBND thành phO Dà Nàng.I. - 

Noi nhmn: AN PHONG 
- ThI sinh tham gia vOng 2; 
- SÔNi vii (b/c); / DOANPEJ \-i 
- CVP (b/c); QUÔC H9L \) 

'I  
- Luu: VT, HDXT. * IIOIDONGNItAN 

VAUYBAP () 
\1NHAND /. 

lJoàn NgQc Hung Anh 
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STT H và ten 

ACH THI SINH PU PIEU KIN THAM DII XET TUYEN VIEN CHU'C 
CH UY BAN NIIAN DAN THANH PHO PA NANG NAM 2020 VONG 2 

(Kern theo Thông báo s 5'M  /TB- VP ngày A tháng 11 nàm 2020 

ng Doàn dgi bieu Quc hi, Hç5i dng nhán dan và Uy ban nhán dan thànhph Dà Ncng) 

TrInh d 

S CMND gay tháng 
nAm sinh 

Quê quail Ch & hin nay 
Chuyên mon Tin hçc 

Diên thoi 
Ngoi ngfr 

Vö Thj Tix?mg Vy 

Nguyen Thj Thanh Trang 

20/01/1989 

22/08/1987 

Phtr&ng Hôa 
Cixông, qun Hãi 
Châu, thành ph 

DàNäng 
Xã Phü Throng, 

huyn Phü yang, 
tinh Thüa Thiên 

Hu 

S6 155 Nguyn L 
Trch, phxông HOa 

Crông, quân Hâi Châu, 
thành ph Dà Nng  
So 05 Phü LOc 10, 

phuông Thanh Khê Tây, 
qun Thanh Khê, thành 

ph Dà Nng 

Cu nhân K 
toán 

C&nhânKê 
toán 

Tin hçc 
i'rng ding B 

Cao d&ng 
K toán - 
Tin hçc 

Ting anh 
B 

Ting anh 
B 

0935825875 

0935335116 

- - Vi tn Ke toan 

201576749 

201554950 

Xä Dien Th9, thj 
xã Din Bàn, tinh 

QuãngNam 

S6 47 Nguyen Dirc 
Cành, phuàng Thuân 
Phirót, thành ph Dà 

Nng 

201699858 
Cr nhân Ngoai 

thucmg; Cfr 
nhân Ting Nga 

Tin hçc 
Van phông 

Cr nhân 
Tiêng Anh 

0906466433 

V trI Hành chInh - Nhân si 

Nguyen Thj Thach Trüc 01/04/198 1 

18/07/1978 

Xã Thucmg 
Phuàc, huyn 

Triu Phong, tinh 
Quâng Trj 

201418873 
S6 134 HoàngThê 

Thin, thành phô Dà 
Nng 

Ting anh 
C 

0905136147 

Vi trI K thuât (V.05.02.07) 
Xã Nga Bach, 

huyn Nga Son, 
tinh Thanh Hóa 

KsDink 
thut 

Tin hçc B 
Ting anh 

B 
0905537900 

Vj trI K thuât viên hang IV (V.05.02 08) 

Büi Trix&ng An 

Büi Duy Hip Tp the Khách san Xanh 201802482 

Cao dtng Tin 
hcc 

Cao ding 
Tin hçc 1 
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