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THÔNG BÁO   

Tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách  

 vào làm việc tại phường Thuận Phước 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của 

UBND phường Thuận Phước về việc tuyển dụng các chức danh người hoạt động 

không chuyên trách phường Thuận Phước năm 2022;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND quận Hải Châu về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng Người hoạt 

động không chuyên trách vào làm việc tại Cơ quan phường Thuận Phước; 

    Căn cứ nhu cầu công tác cán bộ của địa phương, UBND phường Thuận 

Phước thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách vào làm việc tại 

Cơ quan phường Thuận Phước như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu  

2. Chức danh cần tuyển dụng 

a) Chức danh Văn phòng - Tổ chức Đảng ủy phường:   01 người 

b) Chức danh Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy phường:   01 người 

3. Các điều kiện, tiêu chuẩn 

a) Tiêu chuẩn chung 

- Là công dân Việt Nam; 

- Cư trú tại Việt Nam; 

- Đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Nắm vững quan điểm, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt 

tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại 

phường, xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; 

- Đủ điều kiện về sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 

b) Tiêu chuẩn cụ thể 
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- Về độ tuổi: Đối với chức danh tuyển dụng, bố trí đảm nhận người hoạt 

động không chuyên trách phường lần đầu: Không quá 35 tuổi. 

- Về trình độ chuyên môn: 

+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên đối với các nhóm ngành phù hợp với vị trí 

chức danh đảm nhận; Vận dụng chuyên ngành đào tạo theo quy định hiện hành của 

UBND thành phố đối với cán bộ, công chức phường, xã để có điều kiện bố trí, phát 

triển lâu dài; 

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; 

4. Hình thức tuyển dụng 

Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn. 

5. Nội dung xét tuyển 

Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu 

cầu vị trí việc làm cần xét tuyển. 

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Hồ sơ tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách bao gồm: 

- Đơn xin việc (viết tay hoặc đánh máy). 

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

quá 03 tháng). 

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

khỏe đến ngày nộp hồ sơ). 

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan. 

- Bản sao có công chứng CMND, hộ khẩu, khai sinh (nếu có). 

- 02 ảnh 3 x 4. 

7. Quy trình xét tuyển, bố trí công tác 

Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND, cụ 

thể:  

a) Thời gian phát hành, hướng dẫn và nhận hồ sơ: Thời hạn nhận hồ sơ là 15 

(mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương 

tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của UBND 

phường (không nộp ngày Thứ bảy và Chủ nhật); 

b) Địa điểm nộp hồ sơ: 

- Văn phòng UBND phường Thuận Phước: Nộp trực tiếp cho đồng chí 

Nguyễn Thị Thanh Hảo: Công chức Văn phòng - Thống kê. 

- Số điện thoại: 02363..822552 

- Địa chỉ số 88 Đống Đa - Phường Thuận Phước - Quận Hải Châu - Thành 

phố Đà Nẵng) 



3 

 

Trên đây là thông báo nhu cầu tuyển dụng các chức danh Người hoạt động 

không chuyên trách của Cơ quan của phường Thuận Phước./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ quận Hải Châu (báo cáo); 

- Đảng ủy phường (báo cáo); 

- UBMTTQVN phường (phối hợp); 

- BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở phường (báo cáo);  

- Lưu: VT, VP-TK (06 bản).    

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
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