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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng công chức tại UBND phường Xuân Hà năm 2017 

 
     

Thực hiện Kế hoạch số 1194/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của 

UBND quận Thanh Khê về việc tuyển dụng công chức các phường thuộc quận 

Thanh Khê năm 2017; 

UBND phường Xuân Hà thông báo về việc tuyển dụng công chức tại 

UBND phường Xuân Hà cụ thể như sau: 

I. XÉT TUYỂN 

1. Chức danh, đối tượng điều kiện tiêu chuẩn xét tuyển 

a) Chức danh: Việc xét tuyển vào công chức phường được áp dụng đối 

với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự phường. 

b) Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn: Thực hiện theo điểm b khoản 1 mục 

V Kế hoạch số 1194/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của UBND quận 

Thanh Khê đã được Sở Nôi vụ phê duyệt tại Công văn số 2444/SNV-XDCQ 

ngày 31 tháng 8 năm 2017. 

2. Nhu cầu tuyển dụng 

 Xét tuyển: 01 người - chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự (theo phụ lục 

số lượng và vị trí việc làm kèm theo Kế hoạch số 1194/KH-UBND ngày 30 

tháng 8 năm 2017 của UBND quận Thanh Khê đã được Sở Nôi vụ phê duyệt tại 

Công văn số 2444/SNV-XDCQ ngày 31 tháng 8 năm 2017) 

3. Hồ sơ đề nghị xét tuyển, nhận hồ sơ, lệ phí 

Thực hiện theo khoảng 2, 3, 4 mục V Kế hoạch số 1194/KH-UBND ngày 

30 tháng 8 năm 2017 của UBND quận Thanh Khê đã được Sở Nôi vụ phê duyệt 

tại Công văn số 2444/SNV-XDCQ ngày 31 tháng 8 năm 2017). 

II. THI TUYỂN 

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, đối tượng ưu 

tiên 

Thực hiện theo khoảng 1, 2, 3 mục VI Kế hoạch số 1194/KH-UBND ngày 

30 tháng 8 năm 2017 của UBND quận Thanh Khê đã được Sở Nôi vụ phê duyệt 

tại Công văn số 2444/SNV-XDCQ ngày 31 tháng 9 năm 2017). 

2. Nhu cầu tuyển dụng 

a). Nhu cầu tuyển dụng là 4 người, trong đó: 

- Công chức Văn phòng - Thống kê: 02 người 

- Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường: 01 người 
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- Công chức Tư pháp - Hộ tịch: 01 người 

b) Vị trí việc làm, yêu cầu cụ thể (theo phụ lục số lượng và vị trí việc làm 

kèm theo Kế hoạch số 1194/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của UBND 

quận Thanh Khê đã được Sở Nôi vụ phê duyệt tại Công văn số 2444/SNV-

XDCQ ngày 31 tháng 8 năm 2017) 

3. Hồ sơ, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí thi tuyển 

a) Hồ sơ, lệ phí: Thực hiện theo khoảng 4, 5 mục VI Kế hoạch số 

1194/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của UBND quận Thanh Khê đã 

được Sở Nôi vụ phê duyệt tại Công văn số 2444/SNV-XDCQ ngày 31 tháng 8 

năm 2017). 

b) Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 26 tháng 9 năm 2017 đến hết ngày 23 

tháng 10 năm 2017 

c) Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển tại UBND 

phường Xuân Hà – 495 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng. 

4. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm thi tuyển 

a) Hình thức, nội dung thi tuyển 

Thực hiện theo khoảng 7 mục VI Kế hoạch số 1194/KH-UBND ngày 30 

tháng 8 năm 2017 của UBND quận Thanh Khê đã được Sở Nôi vụ phê duyệt tại 

Công văn số 2444/SNV-XDCQ ngày 31 tháng 8 năm 2017). 

b) Thời gian thi, địa điểm thi: thông báo sau khi Hội đồng thi tuyển công 

chức thu nhận, tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi. 

Trên đây là Thông báo của UBND phường Xuân Hà về việc tuyển dụng 

công chức tại UBND phường Xuân Hà năm 2017./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND quận; 

- Phòng nội vụ quận; 
- Niêm yết công khai; 
- Lưu: VT. 
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