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UBND THÀNH PH渦 ĐÀ N允NG 
S雲ăXỂYăD衛NG 

C浦NGăHÕAăXĩăH浦IăCH曳ăNGHƾAăVI烏TăNAM 
Đ瓜căl壱pă- T詠ădoă- H衣nhăphúc 

S嘘:             /KH-SXD Đà Nẵng, ngày       tháng  5   năm 2022 
 

  K蔭ăHO萎CHă 
V隠ăvi羽căxétătuy吋năviênăch泳căc栄aăBanăNghƿaătrang,ă 

tr詠căthu瓜căS荏ăXơyăd詠ngăthƠnhăph嘘ăĐƠăNẵngănĕmă2022 
   

I.ăC愛ăS雲ăPHÁPăLụ 
1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
2. Luật sửa đổi, bổ sung một s嘘 điều c栄a Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 
3. Nghị định s嘘 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 c栄a Chính 

ph栄 quy định về tuyển d映ng, sử d映ng, quản lỦ viên chức; 
4. Thông tư s嘘 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 c栄a Bộ 

trưởng Bộ Nội v映 về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công 
chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức.  

5. Quyết định s嘘 22/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 c栄a 
UBND thành ph嘘 Đà N印ng ban hành Quy định về quản lỦ tổ chức bộ máy, s嘘 
lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc thẩm quyền quản lỦ c栄a UBND thành ph嘘 Đà N印ng; 

6. Quyết định s嘘 85/QĐ-SNV ngày 10 tháng 01 năm 2022 c栄a UBND 
thành ph嘘 Đà N印ng về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành 
chính, s嘘 lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và s嘘 lượng 
người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2022. 

7. Quyết định s嘘 1622/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4  năm 2018 c栄a UBND 
thành ph嘘 Đà N印ng về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

8. Quyết định s嘘 581/QĐ-SNV ngày 11 tháng 10 năm 2018 c栄a Sở Nội v映 
thành ph嘘 Đà N印ng về việc điều chỉnh s嘘 lượng người làm việc cần thiết theo 
danh m映c vị trí việc làm; 

9. Quyết định s嘘 4088/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 c栄a UBND 
thành ph嘘 Đà N印ng về việc chuyển Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội sang trực thuộc Sở Xây dựng. 

10. Hướng dẫn s嘘 671/HD-SNV ngày 05 tháng 11 năm 2020 c栄a Sở Nội 
v映 thành ph嘘 Đà N印ng về việc tuyển d映ng viên chức các đơn vị sự nghiệp công 
lập. 

11. Hướng dẫn s嘘 408/HD-SNV ngày 22 tháng 10 năm 2021 c栄a Sở Nội 
v映 thành ph嘘 Đà N印ng về việc thực hiện Quyết định s嘘 21/2021/QĐ-UBND và 
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Quyết định s嘘 22/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 c栄a UBND thành ph嘘 Đà 
N印ng. 

II.ăV陰ăNHUăC井UăTUY韻NăD影NG 

1.ăNhuăc亥uătuy吋năd映ng: Kèm theo Bảng đăng kỦ nhu cầu tuyển d映ng viên 
chức. 

2.ăV鵜ătríăvi羽călƠmăc亥nătuy吋n: Kèm theo Bảng th嘘ng kê nhu cầu và mô tả 
vị trí việc làm cần tuyển d映ng. 

III.ăĐ渦IăT姶営NGăĐĔNGăKụăD衛ăTUY韻N 

Người đăng kỦ xét tuyển vào viên chức tại Ban Nghĩa trang, trực thuộc Sở 
Xây dựng thành ph嘘 Đà N印ng phải có đ栄 tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn 
nghiệp v映, năng lực theo yêu cầu c栄a vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các 
điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức. 

IV.ăĐI陰UăKI烏N,ăTH曳ăT影CăTHAMăGIAăXÉTăTUY韻N 

1. Đi隠uăki羽n 

a) Điều kiện chung 

- Có qu嘘c tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 
- Từ đ栄 18 tuổi trở lên; 
- Có Phiếu đăng kỦ dự tuyển; 
- Có lỦ lịch rõ ràng; 
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;  

- Đ栄 sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm v映; 
- Những người sau đây không được đăng kỦ dự tuyển viên chức:  
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;  
+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự c栄a Tòa án; đang bị áp d映ng 

biện pháp xử lỦ hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo d映c, trường giáo 
dưỡng. 

b) Điều kiện c映 thể 

Ngoài các điều kiện chung, đ嘘i tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều 
kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển d映ng theo quy định hiện 
hành c栄a Nhà nước và yêu cầu c映 thể tại Bảng th嘘ng kê nhu cầu và mô tả vị trí 
việc làm cần tuyển d映ng kèm theo Kế hoạch này. 

2. Phi院uăđĕngăkỦăd詠ătuy吋n 
- Người đăng kỦ dự tuyển viên chức kê khai đầy đ栄 nội dung tại Phiếu 

đăng kỦ dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định s嘘 115/2020/NĐ-CP 
c栄a Chính ph栄) và nộp trực tiếp Phiếu đăng kỦ dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận 
phiếu đăng kỦ dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính; 
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- Mẫu Phiếu đăng kỦ dự tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử 
sxd@danang.gov.vn. 

Lưu ý: 
- Người đăng kỦ dự tuyển viên chức chỉ kê khai các văn bằng, chứng chỉ 

theo yêu cầu c栄a vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo d映c đào tạo cấp trước 
ngày nộp Phiếu đăng kỦ dự tuyển; không sử d映ng giấy chứng nhận t嘘t nghiệp 
tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế 
các văn bằng, chứng chỉ theo quy định; 

- Trường hợp đăng kỦ dự tuyển vào vị trí việc làm từ nguồn kinh phí tự 
ch栄, đề nghị nêu rõ tại Phiếu đăng kỦ dự tuyển. Ví d映: Vị trí dự tuyển: Kế toán 
viên (từ nguồn kinh phí tự ch栄); 

- Người đăng kỦ dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác 
c栄a các thông tin kê khai tại Phiếu đăng kỦ dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, 
hợp lệ c栄a các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu c栄a vị trí việc làm cần tuyển. 
Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử d映ng văn bằng, 
chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Sở Xây dựng thành ph嘘 Đà N印ng sẽ đề nghị 
cơ quan có thẩm quyền h栄y b臼 kết quả tuyển d映ng. 

V.ăNGUYểNăT溢C,ăN浦IăDUNG,ăCÁCHăTệNHăĐI韻MăVẨăXÁCăĐ卯NHă
NG姶云IăTRÖNGăTUY韻N 

1.ăNguyênăt逸cătuy吋năd映ng 
a) Chỉ tuyển d映ng đ栄 s嘘 lượng chỉ tiêu theo nhu cầu tuyển d映ng; 
b) Phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp 

luật và được thông qua Hội đồng tuyển d映ng viên chức;  
c) Người được tuyển d映ng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định và được b嘘 trí đúng vị trí chức danh đăng kỦ dự tuyển; 
d) Điểm kết quả xét tuyển c栄a người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao 

xu嘘ng cho đến hết chỉ tiêu tuyển d映ng c栄a từng vị trí việc làm. 

2.ăN瓜iădung,ăhìnhăth泳căxétătuy吋n,ăcáchătínhăđi吋m 
Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị 

định s嘘 115/2020/NĐ-CP. C映 thể như sau:  
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng kỦ dự tuyển theo yêu 

cầu c栄a vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự 
vòng 2. 

Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp c栄a người dự 
tuyển viên chức theo yêu cầu c栄a vị trí việc làm cần tuyển d映ng. 

- Hình thức thi: Ph臼ng vấn; 
- Thang điểm: 100 điểm; 
- Thời gian thi: Thi ph臼ng vấn 30 phút (trước khi thi ph臼ng vấn, thí sinh dự 

thi có không quá 15 phút chuẩn bị). 
- Không thực hiện việc phúc khảo đ嘘i với kết quả thi vòng 2 trong trường 

hợp tổ chức thi bằng hình thức ph臼ng vấn.  

mailto:sxd@danang.gov.vn
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3.ăXácăđ鵜nhăng逢運iătrúngătuy吋n  
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đ栄 các điều 

kiện sau: 
- Có kết quả xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; 
- Có s嘘 điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 M映c này 

(nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xu嘘ng thấp trong phạm vi chỉ tiêu được 
tuyển d映ng c栄a từng vị trí việc làm. 

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng s嘘 điểm tính theo quy định 
tại điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cu嘘i cùng c栄a vị trí việc làm cần 
tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu 
vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 
tuyển d映ng viên chức quyết định người trúng tuyển. 

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo 
lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 

4. Đ嘘iăt逢嬰ngăvƠăđi吋mă逢uătiênătrongătuy吋năd映ngăviênăch泳c 
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm 
vào kết quả điểm vòng 2. 

b) Người dân tộc thiểu s嘘, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 
chuyên nghiệp ph映c viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên t嘘t 
nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, t嘘t nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 
quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã 
đăng kỦ ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con 
c栄a người hưởng chính sách như thương binh, con c栄a thương binh loại B, con 
đẻ c栄a người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng 
Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả 
điểm vòng 2. 

c) Người hoàn thành nghĩa v映 quân sự, nghĩa v映 tham gia công an nhân 
dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm 
vòng 2. 

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại 
khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2. 

VI. H浦IăĐ唄NGăTUY韻NăD影NGăVIểNăCH永Că 
1. Hội đồng tuyển d映ng viên chức do người đứng đầu cơ quan có thẩm 

quyền tuyển d映ng viên chức quyết định thành lập. Hội đồng gồm 05 hoặc 07 
thành viên.  

- Thành phần c栄a Hội đồng tuyển d映ng được thực hiện theo Khoản 2, Điều 
8 Nghị định s嘘 115/2020/NĐ-CP. 

- Hội đồng tuyển d映ng viên chức làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết 
định theo đa s嘘; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo Ủ kiến mà 
Ch栄 tịch Hội đồng tuyển d映ng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển d映ng hoạt động theo 
từng kỳ thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm v映. 



5 
 

2. Nhiệm v映, quyền hạn c栄a Hội đồng tuyển d映ng viên chức thực hiện theo 
quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định s嘘 115/2020/NĐ-CP c栄a Chính ph栄.  

3. Hội đồng tuyển d映ng viên chức được sử d映ng con dấu, tài khoản c栄a 
Sở Xây dựng trong các hoạt động c栄a Hội đồng. 

VII.ăT蔚ăCH永CăXÉTăTUY韻Nă 
1. Thông báo tuyển d映ng công khai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trên trang thông tin điện tử sxd@danang.gov.vn c栄a Sở Xây dựng và 
niêm yết tại tr映 sở c栄a Ban Nghĩa trang thành ph嘘 Đà N印ng, địa chỉ: 66 Đ嘘ng 
Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành ph嘘 Đà N印ng về tiêu chuẩn, 
điều kiện, s嘘 lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng kỦ dự 
tuyển c栄a người đăng kỦ dự tuyển ngay sau khi kế hoạch thi tuyển được Sở Nội 
v映 phê duyệt. 

2. Nhận Phiếu đăng kỦ dự tuyển viên chức: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trên trang 
thông tin điện tử sxd@danang.gov.vn. 

Địa điểm nhận Phiếu đăng kỦ dự tuyển:  
Đơn vị: Sở Xây dựng thành ph嘘 Đà N印ng. 
Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành ph嘘, 24 Trần Phú, 

phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành ph嘘 Đà N印ng. 
S嘘 điện thoại: 0236.3822134 
3. Thành lập Hội đồng tuyển d映ng viên chức: Sau khi hết hạn nhận Phiếu 

đăng kỦ dự tuyển viên chức. 
Thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng kỦ dự tuyển: Chậm nhất 05 ngày làm 

việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển d映ng. 
Hội đồng tuyển d映ng thành lập các ban giúp việc gồm: Ban đề thi, Ban 

kiểm tra sát hạch. Trường hợp cần thiết, Ch栄 tịch Hội đồng tuyển d映ng thành lập 
Tổ Thư kỦ giúp việc. 

4. Tổ chức xét tuyển 
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn c栄a người dự tuyển đăng kỦ tại 

Phiếu đăng kỦ dự tuyển theo yêu cầu c栄a vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người 
dự tuyển được tham dự vòng 2.  

Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển 
thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng kỦ dự 
tuyển, Hội đồng tuyển d映ng gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng kỦ dự 
tuyển được biết. 

b) Vòng 2 
Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, 

tiêu chuẩn c栄a người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển d映ng phải lập danh 
sách và thông báo triệu tập thí sinh đ栄 điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2; đồng 
thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại tr映 sở làm 
việc c栄a Ban Nghĩa trang thành ph嘘 Đà N印ng. 

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự 
vòng 2, Hội đồng tuyển d映ng tiến hành tổ chức thi vòng 2. 

mailto:sxd@danang.gov.vn
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5. Tổng hợp kết quả xét tuyển 
a) Sau khi hoàn thành việc tổ chức xét tuyển vòng 2, Trưởng Ban Kiểm 

tra sát hạch bàn giao kết quả xét tuyển vòng 2 c栄a các thí sinh cho 曳y viên kiêm 
thư kỦ Hội đồng tuyển d映ng. 

b) 曳y viên kiêm thư kỦ Hội đồng tuyển d映ng tổng hợp kết quả xét tuyển 
c栄a các thí sinh để báo cáo Hội đồng tuyển d映ng. 

c) Ch栄 tịch Hội đồng tuyển d映ng kiểm tra, thẩm định và báo cáo th栄 
trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển d映ng. 

6. Niêm yết công khai điểm kết quả xét tuyển: Chậm nhất là 05 ngày làm 
việc sau ngày hoàn thành việc chấm thi vòng 2, Hội đồng tuyển d映ng viên chức 
báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển d映ng viên chức 
công b嘘 kết quả thi để thí sinh dự thi được biết trên Website: 
sxd@danang.gov.vn và tại tr映 sở làm việc c栄a Ban Nghĩa trang thành ph嘘 Đà 
N印ng, địa chỉ: 66 Đ嘘ng Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành ph嘘 Đà 
N印ng. 

7. Sau khi niêm yết công khai, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền tuyển d映ng viên chức tổng hợp kết quả xét tuyển, báo cáo cơ quan có 
thẩm quyền để xem xét, công nhận kết quả tuyển d映ng (nếu không có các khiếu 
nại, t嘘 cáo liên quan đến việc tổ chức tuyển d映ng); 

8. Trong thời hạn 10 ngày sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
kết quả tuyển d映ng; Hội đồng tuyển d映ng phải thông báo công khai trên trang 
thông tin điện tử sxd@danang.gov.vn và tại tr映 sở làm việc c栄a Ban Nghĩa trang 
thành ph嘘 Đà N印ng, địa chỉ: 66 Đ嘘ng Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, 
thành ph嘘 Đà N印ng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn 
bản đến người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng kỦ; thông báo 
thời hạn người trúng tuyển đến hoàn thiện hồ sơ tuyển d映ng. 

VIII.ăT蔚ăCH永CăTH衛CăHI烏N 
1. Trên cơ sở quyết định phê duyệt Kế hoạch c栄a Giám đ嘘c Sở Nội v映 và 

quyết định thành lập Hội đồng tuyển d映ng viên chức c栄a Ban Nghĩa trang, trực 
thuộc Sở Xây dựng thành ph嘘 Đà N印ng năm 2022, Hội đồng tuyển d映ng viên 
chức có trách nhiệm triển khai thực hiện việc tuyển d映ng theo đúng quy định 
c栄a Nhà nước và Kế hoạch đã được phê duyệt. 

2. Các thành viên Hội đồng tuyển d映ng viên chức thực hiện nhiệm v映 đã 
được phân công theo đúng quy định về xét tuyển viên chức. 

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức thuộc Ban Nghĩa trang, trực 
thuộc Sở Xây dựng thành ph嘘 Đà N印ng năm 2022./. 
  

Nơi nhận:                        
- Sở Nội v映;                                                                                
- Ban Nghĩa trang; 
- Đăng Website Sở;    
- Lưu: VT, VP (Thắm). 

 

GIÁMăĐ渦C 
 
 
 
 

 
 

 
Phùng Phú Phong 

mailto:sxd@danang.gov.vn
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B謂NGăĐĔNGăKụăNHUăC井UăTUY韻NăD影NGăVIểNăCH永CăNĔM 2022 
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SXD  ngày        tháng    5   năm  2022 về việc tuyển dụng viên chức tại  
Ban Nghĩa trang, trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2022) 

 

 
S嘘ă
TT 

 

Tênăc挨ăquan,ăđ挨năv鵜ă 

S嘘ăl逢嬰ngă
ng逢運iălƠmă

vi羽căđ逢嬰căgiaoă
nĕm 2022 

S嘘ăviênăch泳că
hi羽năcó 

S嘘ăl逢嬰ngăh嬰pă
đ欝ngălaoăđ瓜ngă

theoăNgh鵜ăđ鵜nhăs嘘ă
68/2000/NĐ-CP 

Th詠căhi羽nătinhăgi違năbiênăch院ă
(theoăĐ隠ăánătinhăgi違năbiênăch院ă
đƣăđ逢嬰căphêăduy羽t - n院uăcó)  

Nhuăc亥uă
tuy吋năd映ng 

 
S嘘ăl逢嬰ngăbiênă
ch院ăc亥nătinhă
gi違năđ院nănĕmă

2021 

S嘘ăl逢嬰ngă
ngh雨ăh逢uă
đúngătu鰻iă
đ院nănĕmă

2023 

I 
Ban Nghĩa trang thành ph嘘 
Đà N印ng 

      

1 Được giao 26 21 0 0 01 05 

2 Tự chủ  12 0 0 0 0 0 

T鰻ngăc瓜ng: 38 21 0 0 01 05 

 
 
 
 
 
 

 

UBND THÀNH PH渦 ĐÀ N允NG 
S雲ăXỂYăD衛NG 

 

C浦NGăHÕAăXĩăH浦IăCH曳ăNGHƾAăVI烏TăNAM 
Đ瓜căl壱pă- T詠ădoă- H衣nhăphúc 

  

3097 16
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B謂NGăTH渦NGăKểăNHUăC井UăVẨăMÔăT謂ăV卯ăTRệăTUY韻NăD影NGăVIểNăCH永C 

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức 
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SXD  ngày        tháng    5   năm  2022 về việc tuyển dụng viên chức tại  

Ban Nghĩa trang, trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2022) 
 
 

S嘘ă
TT 

Phòng 
chuyên 

môn 

S嘘ă
l逢嬰ngă
c亥nă

tuy吋n 

Tênăv鵜ă
tríăvi羽că

làm 

Ch泳c 
danh 
ngh隠ă

nghi羽p 

Mƣăch泳că
danh 
ngh隠ă

nghi羽pă 

Môăt違 ng逸năgọnăv鵜ătrí công 
vi羽c 

Yêuăc亥uăc栄aăv鵜ătríăvi羽călƠmăc亥nătuy吋nă
d映ng 

Ghi 
chú 

I V卯ăTRệăTUY韻NăD影NGăT洩ăS渦ăNG姶云IăLẨMăVI烏CăĐ姶営CăC愛ăQUANăCịăTH域MăQUY陰NăGIAOă(05ăng逢運i)  

1 

Phòng 
Quản 

lý 
nghĩa 
trang 

04 
Quản lỦ 
nghĩa 
trang 

Cán sự 01.004 

1. Thực hiện b嘘 trí đất tại 
nghĩa trang cho các tổ chức, cá 
nhân theo quy định. 
2. Theo dõi, kiểm tra việc an 
táng mộ và xây dựng mộ trong 
nghĩa trang c栄a các tổ chức, cá 
nhân theo quy định; 
3. Trực bảo vệ tài sản c栄a đơn 
vị, bảo vệ tình hình an ninh 
trật tự tại nghĩa trang. 

- T嘘t nghiệp Cao đ鰯ng trở lên. 
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở 
lên theo quy định tại Thông tư s嘘 
01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 
năm 2014 c栄a Bộ Giáo d映c và Đào tạo 
(tương đương trình độ A trở lên); 
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 
sử d映ng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư s嘘 
03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 
năm 2014. 

 

UBND THÀNH PH渦 ĐÀ N允NG 
S雲ăXỂYăD衛NG 

 

C浦NGăHÕAăXĩăH浦IăCH曳ăNGHƾAăVI烏T NAM  
Đ瓜căl壱pă- T詠ădoă- H衣nhăphúc 

  

3097 16

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2014/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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2 

Phòng 
Tổng 
hợp – 
Hành 
chính 

01 
Lái xe 

ph映c v映 
việc tang 

Nhân 
viên 

01.005 

1. Thực hiện vận hành xe theo 
các hợp đồng c栄a đơn  vị; 
2. Thường xuyên bảo dưỡng, 
kiểm tra trạng thái c栄a các 
phương tiện được giao quản lỦ 
để kịp thời đề xuất sửa chữa 
(nếu có hư h臼ng); 
3. Thực hiện một s嘘 nhiệm v映 
đột xuất được lãnh đạo phân 
công. 

- T嘘t nghiệp trung cấp trở lên; 
- Có chứng chỉ lái xe ô tô hạng B2 trở 
lên. 

 

 


