
ƯBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
SỞ THỐNG TIN VẢ TRUYẺN THÔNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: /TB-STTTT Đà Nang, ngày tháng 02 năm 2020
THÔNG BÁO

v ề  việc tuyển dụng công chức
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nang năm 2020

Thực hiện Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của ƯBND 
thành phố Đà Nằng ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tại các sở, ban, 
ngành và ƯBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nằng năm 2020 và 
Thông báo số 386/TB-SNV ngày 13/02/2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nằng 
về tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc thành 
phố Đà Nang năm 2020; Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyên dụng 
công chức tại Sở như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẤN ĐĂNG KÝ Dự  
TUYỂN

1. Đối tượng
a) Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo điều kiệu, tiêu chuẩn cụ thể về 

trình độ đào tạo, bồi dưỡng phù họp với vị trí việc làm cần tuyển.
b) Ngoài điều kiện nêu trên, những trường họp không có hộ khẩu tại 

thành phố Đà Nang phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:
- Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên có chuyên ngành phù họp với vị trí 

việc làm cần tuyển;
- Tốt nghiệp thạc sĩ thì phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, chuyên 

ngành ở bậc thạc sĩ và đại học phải phù họp với vị trí việc làm cần tuyển;
- Tốt nghiệp tiến sĩ thì chuyên ngành đào tạo ở bậc tiến sĩ và ngành tốt 

nghiệp ở bậc đại học phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
2. Điều kiện chung
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phân xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyên công chức:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù họp;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Các điêu kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyến.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
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- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mât hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp 

hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; 
đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo 
dục.

3. Điều kiên, tiêu chuẩn cu thể
Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuấn cụ thế như sau:
a) Đối với ngạch chuyên viên và tương đương
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với 

yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển theo mô tả tại Phụ lục II kèm theo/
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B ngoại ngữ hoặc 
TồÊlC 400 điềm trở lên, TOEFL PBT 400 điểm trơ lên, TOEFL ITP 400 điềm 
trở lên, TOEFL iBT 32 điềm, IELTS 3.5 điểm trở lên);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 
thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Lưu ý: Đối với các chứng chỉ quốc tế phải còn giá trị sử dụng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ.

II. ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIỂM Ưu TIÊN TRONG TUYÉN DỤNG 
CÔNG CHỨC

1. 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 thi tại vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 
chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương 
binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của 
thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa 
(từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của 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 thi tại vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn 
trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí 
thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở 
lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 
2.
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Trường họp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo 
quy định tại Khoản 1, 2, 3 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào 
kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

III. NHU CÀU TUYẺN DỤNG
1. Nhu cầu tuyển dụng: 02 người.
2. Vị trí việc làm và yêu cầu trình độ vị trí tuyển dụng (theo Phụ lục II

đính kèm).
IV. THÒI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ Dự TUYÉN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự 

tuyển (theo Phụ lục I đính kèm)tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyến 
hoặc gửi theo đường bưu chính, trong đó lưu ý các nội dung sau:

a) Người đăng ký dự tuyển công chức kê khai các bằng cấp, chứng chỉ 
theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục và đào tạo cấp trước 
ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt 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 họp có hộ khâu tại thành phô Đà 
Nằng thì phải trước thời điểm thông báo tuyển dụng. Không nhận Phiếu đăng ký 
dự thi đối với các trường họp không kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

b) Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung theo 
yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về chính xác của các 
thông tin kê khai và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu 
cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường họp phát hiện hành vi gian lận trong 
kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không họp pháp, họp lệ sẽ bị hủy bỏ 
kết quả tuyển dụng theo quy định.

c) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào một vị trí việc làm tại một 
cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức, nếu thí sinh đăng ký thi tuyển từ 02 
(hai) cơ quan trở lên hoặc 02 (hai) vị trí việc làm trong một cơ quan sẽ bị xóa tên 
trong danh sách dự thi.

(Mầu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên vvebsite của Sở Thông 
tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://www.tttt.danang.gov.vn).

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 14/02/2020 đến 
hết ngày 14/3/2020 (buổi sáng từ: 07g30 -  1 lg30, buổi chiều từ 13g30-17g30).

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyểntại Sở 
Thông tin và Truyền thông, ô số 23, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm 
Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nằng.

4. Lệ phí dự tuyển: Mức thu lệ phí dự thi của mỗi thí sinh thực hiện theo 
quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về 
việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyên dụng, dự 
thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
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V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIẺM THI TUYẾN
1. Hình thức, nội dung thi tuyển
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. 

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy 

của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà 
nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của 
công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyến. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, 
Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do 
người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời 
gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì 
người dự tuyến không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Ket quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần 
thi quy định nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần 
thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người 

dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
- Hình thức thi: Thi viết.
- Thang điểm (thi viết): 100 điểm.
- Thời gian thi: 180 phút.
2. Điều kiện miễn môn ngoại ngữ
Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường họp sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp 

đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
3. Cách xác định ngưòi trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả điếm thi tại vòng 2 quy định tại Khoản 1 Mục này đạt từ 50 

điểm trở lên;
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục V (nếu có) 

cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển 
dụng của từng vị trí việc làm.
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b) Trường họp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với 
điêm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cằn tuyến dụng thì người 
có kết quả điểm thi vòng 2 cao hon là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác 
định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thấm quyền tuyến dụng công 
chức quyết định người trúng tuyển.

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

4. Thòi gian, địa điểm thi
Thời gian và địa điểm thi sẽ được thông báo sau khi Hội đồng thi tuyển 

công chức tại các sở, ban, ngành và ƯBND quận, huyện thuộc ƯBND thành phố 
Đà Nang thu nhận, tổng họp hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi.

Trên đây là thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyển 
dụng công chức năm 2020. Giao Văn phòng Sở thông báo công khai nội dung 
này đến toàn thể CCVC-NLĐ đuơc biết, bố trí cône chức thu nhân hồ sơ đăng

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- CCVC-NLĐ toàn Sở;
- Ban Biên tập Trang TTĐT Sở (đăng tải công khai); 
-Sở Nội vụ TPĐN (b/c);
- Lãnh đạo Sở;

ký dự thi và tổng họp báo cáo 
Nơi nhận:



Phu luc I
•  •

MÃU PHIẾU ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN
(Kèm theo Thông báo sổ: /TB-STTTT ngày tháng 02 năm 2020 của Sở

Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

...... , ngày...... tháng.......năm 2020

PHIÉU ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): .............................................................

Đon vị dự tuyển(2): ...........................................................



II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

N gày, 
tháng, 

năm  cấp  
văn bằng, 
chứng chỉ

n p AT ên
trư ờ n g , cơ  
sở  đào tạo  

câp

T rình  độ 
văn bằng, 
chứ ng chỉ

Số hiệu  
củ a văn  

bằng, 
chứ ng chỉ

C huyên  
ngành đào

tạo (ghi theo 
bảng điểm)

N gành  
đào tạo

H ình
thức
đào
tạo

xếp
loại

bằng,
chứng

chỉ

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ
(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)
Miễn thi ngoại ngữ do:..................................................................................
IV. ĐĂNG KÝ Dự THI MỒN NGOẠI NGỮ
(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, 

Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyền. Thí sinh 
được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ:.........................................................................
V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận 
được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Neu sai sự 
thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy 
bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia 
kỳ tuyến dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIÉT PHIÉU
(Ký, ghi rồ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng tên vị trí việc làm đăng ký dự tuyển tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ;

(4) Ngày tháng năm sinh: Ghi theo cú pháp như sau: ngày/tháng/năm sinh;

(5) Trình độ chuyên môn: Ghi rõ trình độ chuyên môn đã được đào tạo (ví dụ: Cử nhân chuyên ngành 
Hành chính công: Cử nhân chuyên ngành Kế toán);

(6) Loại hình đào tạo: Ghi rõ Chính quy, tại chức v.v...;

(7) Thông tin đào tạo: đề nghị ghi rõ các thông tin về văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến vị trí việc 
làm cần tuyển được cấp; trường hợp có các chứng chỉ ngoại ngữ là ILETS, TOEIC v.v..thì ghi rõ số điểm đạt 
được (ví dụ ILETS 4.5, TOEIC 450);

(8) Đối tượng ưu tiên: Ghi đúng đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức theo 
quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.
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Phụ lục II
BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ VIẸC LÀM TUYÉN DỤNG

(Kèm theo Thông bảo số: /TB-STTTT ngày thảng 02 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nang)

TT
Tên cơ 

quan/phòng 
chuyên môn

SỐ
lượng
tuyển
dụng

Vị trí việc làm 
cần tuyển Mô tả công việc Chuyên ngành 

tuyển dụng
Ngạch tuyển dụng

1 2 3 4 5 6 7
1 . Phòng Thông 

tin -  Báo chí -  
Xuất bản

01 Quản lý báo chí Thẩm định hồ sơ và cấp phép các giấy 
phép thuộc lĩnh vực báo chí; Theo dõi, 
quản lý thông tin báo chí; đọc báo nộp 
liêu chiểu, điểm báo;Theo dõi và thực 
hiện quản lý Nhà nước về thông tin 
đăng tải trên báo chí, tổng họp báo cáo 
giao ban báo chí; Xây dựng, triển khai, 
theo dõi, báo cáo kết quả triển khai các 
Đe án, kế hoạch, chương trình, về báo 
chí; Quản lý Nhà nước về quy chế 
phát ngôn và cung cấp thông tin cho 
báo chí.

Đại học một trong các 
chuyên ngành: Báo chí, 
Ngữ văn, Luật

Chuyên viên và tương đương 
(01.003)

2. 5hòng Kế 
hoạch -  Tài 
chính

01 Quản lý kế hoạch 
-  tài chính

Tô chức công tác thẩm định, thẩm tra 
các dự án Thông tin và Truyền thông; 
Triển khai các chiến lược, quy hoạch, 
phát triển ngành thông tin và truyền 
thông, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của ngành; Triển khai công tác 
chuẩn bị đầu tư, xúc tiến đầu tư; Theo 
dõi, hướng dẫn, tổng họp vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản, kết quả thực hiện các 
chương trình, đề án, dự án.

Đại học một trong các 
chuyên ngành: Ngoại 
ngữ, Quản lý dự án, 
Kinh tế, Công nghệ 
thông tin

Chuyên viên và tương đương 
(01.003)
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