
Phụ lục II 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021  

TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SKHĐT ngày      tháng 9 năm 2021  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng) 

 

STT 

Vị trí việc 

làm 

cần tuyển 

Số 

lượng 

tuyển 

dụng 

Mô tả vị trí việc làm 

Yêu cầu 

trình độ 

chuyên môn  

cần tuyển 

Ngạch 

công 

chức 

cần 

tuyển 

1 Kế toán 01 

Tham mưu về công tác thu, 

chi các nguồn kinh phí và tài 

sản của cơ quan. Thực hiện 

thanh, quyết toán và lập báo 

cáo tài chính; theo dõi tình 

hình thu, nộp phí, lệ phí. 

Quản lý sổ sách, chứng từ 

công tác tài chính của Sở. 

Theo dõi, tổng hợp báo cáo 

tài chính đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở. 

Đại học trở 

lên chuyên 

ngành kế toán. 

 

Kế toán 

viên 

2 

Thẩm định 

chủ trương 

đầu tư 

01 

Tham mưu công tác thẩm 

định hồ sơ Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư (Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi), 

nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn; thẩm định dự án; 

thẩm định đấu thầu các dự án 

trong lĩnh vực giao thông, hạ 

tầng kỹ thuật thuộc nguồn 

vốn ngân sách nhà nước. 

Đại học trở 

lên chuyên 

ngành Xây 

dựng; Quản lý 

dự án. 

 

Chuyên 

viên 

Tổng cộng 02    
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