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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng công chức thuộc UBND quận Cẩm Lệ 

 

Căn cứ Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng 

công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố 

Đà Nẵng năm 2018 và Thông báo số 2042/TB-SNV ngày 19 tháng 7 năm 2018  

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc tuyển dụng công chức tại các sở, ban, 

ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2018.    

Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức 

của UBND quận Cẩm Lệ, cụ thể như sau: 

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

Được quy định tại Mục I Thông báo số 2042/TB-SNV ngày 19 tháng 7 

năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc tuyển dụng công chức tại 

các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 

2018 đã được đăng tải trên website http://www.noivu.danang.gov.vn/ của Sở 

Nội vụ thành phố Đà Nẵng. 

2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng theo từng ngạch công chức 

a) Số lượng vị trí cần tuyển: 06 vị trí. 

b) Vị trí việc làm theo ngạch công chức cụ thể sau: 

- 01 Chuyên viên quản lý quy hoạch kiến trúc; 

- 01 Chuyên viên quản lý xây dựng; 

- 01 Chuyên viên quản lý hạ tầng và phát triển đô thị; 

- 01 Chuyên viên quản lý kế hoạch và đầu tư;  

- 01 Chuyên viên quản lý môi trường;  

- 01 Chuyên viên quản lý đất đai.  

(Yêu cầu trình độ chuyên môn cần tuyển  và mô tả vị trí việc làm cụ thể có 

Phụ lục kèm theo) 
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3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Được quy định tại Khoản 1, Mục III Thông báo số 2042/TB-SNV ngày 19 

tháng 7 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã được đăng tải trên 

website của Sở Nội vụ thành phố. 

Một số biểu mẫu tuyển dụng công chức được thực hiện thống nhất và 

đăng tải tại địa chỉ website http://www.noivu.danang.gov.vn  

4. Thời gian và  địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 

a) Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 20 tháng 7 năm 2018 đến hết ngày 20 

tháng 8 năm 2018.  

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ 

tại phòng Nội vụ quận Cẩm Lệ, số 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng. 

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

Được quy định tại Mục IV Thông báo số 2042/TB-SNV ngày 19 tháng 7 

năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã được đăng tải trên website của 

Sở Nội vụ thành phố. 

Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Nội vụ quận Cẩm Lệ (số 40 Ông 

Ích Đường, Đà Nẵng, số điện thoại : 0511.3674163) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ TP (thay b/c); 

- Trang thông tin điện tử UBND quận; 

- Lưu: VT, PNV.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Sơn  
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