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THÔNG BÁO 

 Tuyển dụng chức danh người hoạt động không chuyên trách phường  

 
 

 Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm 

vụ và quản lý sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; 

 Căn cứ Thông báo số 12/TB-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2023 của 

UBND quận Thanh Khê về việc phê duyệt bảng mô tả công việc của vị trí việc 

làm cần tiếp nhận hợp đồng lao động đảm nhận chức danh người hoạt động 

không chuyên trách phường Xuân Hà năm 2023; 

 Uỷ ban nhân dân phường Xuân Hà thông báo về việc tuyển dụng chức 

danh người hoạt động không chuyên trách phường năm 2023 cụ thể như sau: 

 1. Nhu cầu tuyển dụng 

 - Chức danh Phụ trách công tác Văn hóa - Thể thao, số lượng: 01 

 2. Hình thức, thời gian tuyển dụng 

a) Hình thức: Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn 

b) Thời gian:  

- Tiếp nhận hồ sơ: 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin thông báo tuyển 

dụng (từ ngày 07/3/2023 đến hết ngày 27/3/2023). 

- Công bố danh sách người đủ điều kiện dự tuyển: 28/3/2023. 

 3. Tiêu chuẩn, điều kiện 

a) Tiêu chuẩn chung: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 3 Quy định về tiêu 

chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên 

trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 

số 26/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Đà 

Nẵng. 

b) Tiêu chuẩn cụ thể: 

 - Có bằng cấp phù hợp với bảng mô tả công việc của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng (theo phụ lục đính kèm). 

 - Về độ tuổi: không quá 35 tuổi 

 4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

 - Đơn xin việc; 



    - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong 

thời hạn 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ; 

   - Giấy khám sức khỏe (có giá trị trong 06 tháng kể từ ngày khám sức khỏe 

đến ngày nộp hồ sơ); 

   - Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí 

việc làm; 

- Bản sao CMND hoặc CCCD. 

 Hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi về UBND phường Xuân Hà thông qua ông 

Nguyễn Hồng Lê, Công chức Văn phòng - Thống kê (Địa chỉ: số 495 Trần Cao 

Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). 

 Thông báo này sẽ được niêm yết tại trụ sở UBND phường và đăng trên 

website: xuanha.danang.gov.vn. 

 Trên đây là Thông báo tuyển dụng chức danh người hoạt động không 

chuyên trách phường Xuân Hà năm 2023./. 

 Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- UBND quận; -  

- Phòng Nội vụ;   
 - Đảng uỷ phường; 

 - Lưu VT, VP. 

 

 

 Nguyễn Minh Tâm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TIẾP NHẬN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

ĐẢM NHẬN CHỨC DANH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHƯỜNG XUÂN HÀ NĂM 2023 

 

STT Đơn v  Tên v  trí việc làm 

Số 

lượng 

cần 

tiếp 

nhận 

Mô tả công việc 

Yêu cầu trình độ chuyên môn và 

các kỹ năng cần thiết của v  trí 

tiếp nhận 

Ghi 

chú 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
UBND phường 

Xuân Hà 

Phụ trách công tác Văn hoá – 

Thể thao 
1 

- Tổ chức theo dõi và báo 

cáo hoạt động của Trung tâm 

Văn hóa – Thể thao và học 

tập cộng đồng phường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ về 

gia đình, văn hóa, thông tin, 

truyền thông về tình hình 

kinh tế - xã hội, công tác tôn 

giáo ở địa phương. 

- Tổ chức thực hiện việc xây 

dựng đời sống văn hóa ở 

cộng đồng dân cư và xây 

dựng gia đình văn hóa trên 

địa bàn phường. 

- Tốt nghiệp Đại học một trong các  

nhóm ngành: nội vụ, hành chính, văn 

hoá. 
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