
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG KHUÊ TRUNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-UBND Khuê Trung, ngày        tháng       năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Xét tuyển người hoạt động không chuyên trách phường năm 2022  

  

         Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 

hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách 

đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 

19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị 

và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 

Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã; 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB ngày 27 

tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 

2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán 

bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thân, tổ dân phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân thành phố ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách 

đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2019-nd-cp-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-412266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-13-2019-tt-bnv-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-427442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-277-2019-nq-hdnd-so-luong-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-da-nang-433736.aspx
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quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Công văn 1415/UBND-NV ngày 18/07/2022 của UBND quận Cẩm 

Lệ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển người hoạt động không chuyên trách 

phường Khuê Trung năm 2022. 

Ủy ban nhân dân phường Khuê Trung thông báo xét tuyển chức danh người 

hoạt động không chuyên trách phường năm 2022 như sau: 

1. Chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển người hoạt động không 

chuyên trách 

a) Số lượng: 01 vị trí. 

b) Chức danh 

Người hoạt động không chuyên trách phụ trách Văn phòng UBND và tiếp 

công dân phường Khuê Trung. 

c) Điều kiện, 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 

- Về trình độ chuyên môn 

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

danh đảm nhận, vận dụng tương ứng với chức danh công chức Văn phòng - Thống 

kê, gồm: nhóm ngành nội vụ, hành chính, luật, chính trị - hành chính, văn thư 

- lưu trữ, hành chính văn phòng, quản trị văn phòng, quản trị nguồn nhân 

lực, ngữ văn, công nghệ thông tin, thống kê, nhóm ngành kinh tế; 

+ Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và chứng chỉ có 

giá trị tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Về độ tuổi: không quá 35 tuổi. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
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2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể  

Stt 
Ban, 

ngành 

Chỉ 

tiêu 

Trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Mô tả vị trí công việc 

1. Người hoạt động không chuyên trách phụ trách Văn phòng UBND và tiếp công 

dân phường Khuê Trung 

1. 

Khối 

chính 

quyền 

01 

- Tham mưu giúp Chủ tịch 

UBND phường công tác nội 

vụ tại UBND phường; quản lý 

tổ dân phố trên địa bàn 

phường; 

- Giúp Chủ tịch UBND  

phường thực hiện một số 

nhiệm vụ liên quan đến công 

tác hành chính, tổng hợp của 

UBND phường; Phụ trách ứng 

dụng Công nghệ thông tin tại 

phường và thực hiện tiếp công 

dân theo quy định; 

- Thực hiện các nhiệm vụ đột 

xuất khác thuộc lĩnh vực phụ 

trách do Chủ tịch, Phó chủ 

tịch UBND phường giao. 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên đối 

với các nhóm ngành phù hợp vị 

trí chức danh đảm nhận, vận 

dụng tương ứng với chức danh 

công chức Văn phòng - Thống 

kê, gồm: nhóm ngành nội vụ, 

hành chính, luật, chính trị - hành 

chính, văn thư - lưu trữ, hành 

chính văn phòng, quản trị văn 

phòng, quản trị nguồn nhân lực, 

ngữ văn, công nghệ thông tin, 

thống kê, nhóm ngành kinh tế; 

- Có chứng chỉ ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo 

Chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông và chứng chỉ 

có giá trị tương đương với chứng 

chỉ ứng dụng công nghệ thông 

tin cơ bản. 

- Hiểu biết chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước 

- Có khả năng soạn thảo văn 

bản, lập kế hoạch, tổ chức, tổng 

hợp công việc trong lĩnh vực 

quốc phòng an ninh. 

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Đơn đăng ký xét tuyển người hoạt động không chuyên trách phường; 

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

thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
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- Giấy khám sức khỏe trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự 

tuyển; 

- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng 

điểm) theo yêu cầu của chức danh không chuyên trách tuyển chọn; trường hợp đã 

tốt nghiệp nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp 

giấy chứng nhận tốt nghiệp và kết quả học tập do cơ sở đào tạo cấp. 

- 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ người nhận). 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

a) Thời gian nhận hồ sơ: 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo công khai 

theo quy định (Từ ngày 20/7/2022 đến hết ngày 03/8/2022). 

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Tại trụ sở UBND phường Khuê Trung, số 128 Cách 

mạng tháng 8. Số điện thoại liên lạc: 0236.3846.213 (Thông qua Văn phòng 

UBND phường). 

5. Nội dung, phương thức xét tuyển 

a) 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. 

b) Phương thức xét tuyển 

Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn. 

* Lưu ý: Không trả lại hồ sơ cho những người không trúng tuyển. 

Trên đây là thông báo xét tuyển người hoạt động không chuyên trách thuộc 

phường Khuê Trung năm 2022 (được đăng tin trên mục Thông báo của trang thông 

tin điện tử phường Khuê Trung: www.khuetrung.danang.gov.vn)./. 

 

Nơi nhận:                                                                              
- UBND quận Cẩm Lệ; 

- Phòng Nội vụ quận Cẩm Lệ;  

- BTV Đảng ủy phường; 

- Trang thông tin điện tử quận và phường,  

- Bảng Thông báo tại trụ sở UBND phường; 

- Chi ủy 26 Chi bộ; 80 TDP phường;  

- Lưu: VT, VPTK (Đê).   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Phước Sơn 

 

 

 

 

 

http://www.khuetrung.danang.gov.vn)./
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Khuê Trung, ngày    tháng 7  năm 2022 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ  

Tham gia xét tuyển người hoạt động không chuyên trách  

phường Khuê Trung năm 2022 

 

  Kính gửi: UBND phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 
 

Họ và tên:  ……………………………………………Nam, Nữ: ……........... 

Ngày sinh: …………………………………………………………….……... 

Quê quán: ……………………………………………………………..……... 

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………..…... 

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………….…... 

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………... 

Dân tộc: ………………………………………………………………….…... 

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ………………………………………….. 

Đối tượng ưu tiên (nếu có): ………………………………………………… 

Sau khi nghiên cứu Thông báo số ......../TB-UBND ngày ...../...../......... của 

UBND phường Khuê Trung về việc Thông báo xét tuyển người hoạt động không 

chuyên trách phường Khuê Trung năm 2022 trên website của phường Khuê Trung, 

tôi thấy có đủ điều kiện để tham xét tuyển người hoạt động không chuyên trách 

phường Khuê Trung năm 2022 ở vị trí việc làm Phụ trách Văn phòng UBND 

phường Khuê Trung. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký xét tuyển người hoạt động 

không chuyên trách phường theo thông báo của quý cơ quan. 

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng. 

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm: 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………… 

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả 

tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  Kính đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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