
UBND THANH PRO DA NANG CONG HOA XA HQI CrnJ NGHTA VIET NAM 
VAN PHONG Dôc lap - Tu' do - Hnh phñc 

S6: ASVTB-Vp DàNcng, ngày AC tháng 4 nám 2021 

THÔNG BAO 
V k hoich xét tuyn viên chñ'c 

Cong  Thông tin diên tfr thãnh phô Dã Nng näm 2021 

Can cir Quy& dinh s6 180/QD-sNV ngày 12 tháng 4 nm 2021 ccia S& NQi 
vçi thânii phô Dà Nng v viéc phê duyêt K hoch xét tuyn viên chü'c Cong 
Thông tin din tü thãnh ph flà Nng näin 2021, Van phông UBND thành phô Eâ 
Nang (sau day viêt tht là Van phOng) thông báo k ho?ch xét tuyn vién chi.'rc nhu 
sau: 

I. DOI TTfçThG, DIEU KIIN DANG KY XET TUYEN 
1. Dôi tu'çrng 

Ngtri clang k xét tuyn vAo viên chü'c tai Cng Thông tin din ti thành 
phO Dã Näng phãi có dü tiêu chuân ye phârn chat, chuyên mon nghip v1, näng 
1rc theo yêu cau ccia vi trI, ehüc danh du tuyn và dam báo cac diêu kin theo quy 
djnh t?i khoán 2 miic nay. 

2. Diu kiên 

a) DMu kin chung 

-. Co quc tich Viet Nam và cu trü tai Vit Nam; 

- Tü' clU 18 tui trâlén; 

- Co Phi&i clang k) dir tuyên; 

- Co i ljch rO rang; 

- Co van bang, chüng chi dào to phü hçxp vOi vj trI vic lam dr tuyn; 

- Eü süc khóe ct thirc hin cOng vic hoc nhim vii; 

- NhQng nguii sau dày không duo'c clang k dix tuyn viên chirc: 

+ Mt nàng hrc hành vi dan su hoäc bi han ch näng 1rc hành vi dan sr; 
clang bj truy ciru trách nhiêm hinh sr; 

+ Dang chip hành bàn an, quyt dinh v hinh su cüa Tôa an; clang bj áp 
dung bin pháp xu' 1 hành chInh dua vào ccr s chia bênh, cci s giáo dc, tnxng 
giáo dng. 

b) Diu kiên Cu th 

Ngoài các ctMu kiên chung, d& tu'ong dir tuyn phái dam báo cac diu kin, 
tiêu chuàn chü'c danh nghe nghiép, vi trI tuyn ding theo quy dnh hin hành cüa 
Nhã nu'&c vã yéu cu cii th tii Bang thng Ice nhu cu và mô tã vj tn vic lam can 
tuyên ding kern theo Ke ho?ch nay. 
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II. NHU CAU TUYEN DUNG 

1. Nhu cuiu tuyn dt• ng 
02 (hai) ngithi. 

2. Vi trI viêc lam, yeu cu trInh d chuyên môn, chuyên ngãnh dão to 
Theo phu lçtc dInh kern. 

111. THU TUC, THOf GIAN, BIA DIEM NHN PHIEU BANG K, LJ PHI DU TUYEN 

1. Thu tue 

Nguai dAng k dir tuyn vjên chrc k6 khai dAy dü ni dung tai Phiu däng k 
dr tuyén vién chc. Mu Phiu dang k2 dr tuyn viên chirc duc dang tãi trên 

Cong Thông tin diên tü thàth pM Dà Nng t?i dja chi: https://danang.gov.vn  
Ngiiôi däng k dx tuyn vién chirc cn luu : 
a) Nguyi dang iq dir tuyn viên chirc phãi kê khai dAy dü ni dung t?i Phiu 

däng k dr tuyên viên chirc, chi k khai các bang cap, chrng chi theo yêu câu vj tn viêc lam da dyc co s giáo duc cAp tnro'c ngày nop Phiêu dàng k dir tuyên 
vién chirc; không sr dmg giây chthig nhn tarn thi, iây chirng nhn da hoàn 
thành k thi ch cap van bang, ching chi... dê thay the các van bang, chrng chi 
theo quy djnh. 

b) Nguxi dçr tuyn Vjêfl chüc chiu trách nhiêm v chmnh xác cüa thông tin kê 
khai t?i Phiéu dang k du tuyn viên chcrc vâ tInh hp pháp, hp 1 cüa vAn bAng, 
chüng chi theo yêu cAu vj tn viêc lam cAn tuyén. Tnr&ng hcp phAt hin hânh vi 
gian In trong ké khai ho.c sir diing vAn bang, chUng chi không hp pháp, hp I 
thI VAn phông sê dê ngh hüy bó két quA tuyên diing. 

,c) Nguoi dir tuyn có tM nôp trrc tMp Phiu dAng iq d1r tuyn viên chüc tai 
da diem nhn ho so hoc chuyn theo dixng biru chInE. 

2. Thôi gian vã dia dim nhãn Phiu dAng k' dr tuyn vien chfrc 
a) ThOi gian 

TCr ngAy 19 tháng 4 nArn 2021 dn htngAy 19 thAng 5 nAm 2021. 
b) Dja di&yi 

Ngixai dr tuyn nôp M so du tuyn viên chrc ti Cng Thông tin din tCr 
thành pho Dà NAng (tAng 3, Thing tAm flAnh chInh thAnh phô A Nang, sO 24, 
duong TrAn Phü, qun HAl Châu, thành pM Ba Nng). 

IV. NOI DUNG, HiJffl THtfc, THXI GIAN, BIA DIEM XET TUYEN 
1. Ni dung, hInh thu'c xét tuyn 

NOi dung vA hmnh thirc xét tuyn thic hin theo quy diiTh tai Diu 11 Nghj dnh sO 1 15/2020tND-Cp Cu th nhi..r sau: 

Vông 1: Kim tra diu kin dir tuyn ti Phiu dAng k dir tuyn theo yëu 
cAu cüa vj trI viêc lAm cAn tuyên, nu phü hcip thi ngri dr tuyên duçic tharn dr 
vOng2. 
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Vông 2: Kim tra kin thirc, k nàng 1iot dng nghê nghip cüa nguôi dir 
tuyên viên chüc theo yêu cau cüa vi tn viêc lam can tuyen ding. 

- HInh thtrc thi: Phông vn; 

- Thang dim: 100 dirn; 

- Thô'i gian thi: Thi phOng vn 30 phi.it (tru'óc khi thi phông vn, thI sinE dir 
thi có khong qua 15 phüt chun bD; 

- Không thçrc hin vic phüc khâo d& vi k& qua thi vOng 2. 

2. Thöi gian và dja dim xét tuyn 

a) Thôi gian xét tuyn 

Dr kin vào dAu tháng 6 nàm 2021. 

b) Eja dim xét tuyn 

Cng Thông tin din tU thành Dà Nng (tang 3, Trung tarn Hành chInh 
thành phô Dà Näng, so 24, dLràng Trân Phü, qu.n Hãi Châu, thành phô Dà Näng). 

Trên day là Thông báo v k hoach xét tuyn vien chixc näm 2021 tai  C6ng 
Thông tin din ti thành phô Da Nng tmc thuc Van phOng UBND thành phô Dà 
Nang./.. 

No'iI2/:ln: 
- S&Nôi vy (dê bo cáo); 
- Báo Eà Nang (de dang tin); 
- Cong TTDT TP (dê däng tin); 
- Luu: VT, HCTC. 
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Phu luc 
BANG THÔNG KE NHU CAU VA MO TA VI TRI TUYEN DUNG VIEN cIrrc g báo sd iff 

/TB-VP ngàyl6 tháng 4 náin 2021 ca hánh Vànphông UBND thànhph6 Dà Nàng) 

Chi?c danh 
ngh 

nghip 

Ma chfrc 
danh ngh 

nghiêp Ghi 
chü 

Mo t ngn gQn vl ti-I cong vic 

- Th'txc hiên tin, bài v hoat dng 
cña Lânh do thành phô và các sir 
kiën din ra trén dja bàn thành pho 
Da Nng dàng tâi trên Cng Thông 
tin diên tir (TTDT); 
- Thut hin cong tac biên tsp, thu 
thp, cap nht, xuât ban tin bài và 
lam tin van bàn cho COng TTDT; 
- Th,rc hiên cac bàn tin am thanh, 
video, Infogracphjc; 
- Quay video, drng các clip truyên 
hinh; 
- Van hàrth các chuyên mtc thông 
tin trên Cng TTDT; 
- To chirc t1c hiên cong tác thông 
tin tuyên truyên và cac chi.wng trinh 
truyên hInh dôi thoai tnrc tuyên trên 
Cng TTDT (phn ni dung).  

- Tot nghip Di hQc chuyen ngành 
Báo chI. 

- Co trinh d ngoai ngü bac 2 (A2) tr& 
len theo quy dnh tai Thông ttr so 
Ol/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 
01 näm 2014 ciia Bô Giáo duc và Dâo 
to (tucmg daong trinh do B tr& lea); 

Co trInh do tin hoc dat chuân k 
nàng sfr diing cong nghe thông tin ca 
bàn theo quy djnh ti Thông lix sO 
03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 
näm 2014. 
- Uu tiên có khi näng thrc hin tin bài 
v cac su kiên. 

Yêu cu cüa vi ti-I viêc Jam can 
tuyn dçing 
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