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CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM
Dc Ip - Tur do - Hnh phüc
Thith Thién Hue, ngày2. tháng 7 nãrn 2019

THÔNG BAO TUYEN DVNG
Can ct'r D an v trI vic lam Ban Quãn l' Khu virc phát trin do thj tinh
Thira Thiên Hue so 793/DAVL-BQLKV ngày 28/6/20 19;
Can cr Kê hoach so 898/KH-BQLKV ngày 24/7/2019 cüa Ban Quãn 1' Khu
virc phát triên do thj tinh Thüa Thiên Hue ye vic tuyên diing nhân sir näm 2019;
Ban Quân 1 Khu vrc phát triên do thj tinh Thira Thiên Hue (sau day gi tat
là Ban) can tuyên viên chirc, Hcip dông lam vic chuyên mon nghip vJi ti Ban, cii
the nhu sau:
I. VI trI và s hrçng cn tuyên:
1 Vjtri:
Lam vic ti phông Du tu phát trin; thrc hin cOng tác quãn 1' quy hoc
trên nn GisHu và 3D Gis (nhim vii ci the theo sir phân cong cCia Tri.x&ng phô
Du tu Phát trin) và mt s nhim vi khác do lãnh do Ban giao.
2. So lucing: 01 (met) ngu?i.
II. Diu kiên dij tuyn:
1. NgtrM có dü các diu kiin, tiêu chun sau day dtrçrc dãng k dy tuyn:
1.1 Diéu kin chung.'
a) Co qu& tjch Vit Nam và cu trñ ti Vit Nam;
b) Trên 27 tuOi;
c) Co dorn dàng k dir tuyên;
d) Co 1' ljch rO rang;
d) Co sirc khôe t& dê thirc hin cong tác;
1.2 Diéu kiên Cu the:
a) Co bang t& nghip Dai h9c tr& len chuyên ngành Kin trcic cong trInh;
b) Co chimg chi hành ngh thit k kin trüc cong trInh, Chüng chi Tin h9c irng
dung trinh d B và chirng chi ngoti ngU (Tiêng Anh) trinh d B trâ len;
c) U'u tiên nguôi cO bang Thtc si Kin trác, dã tmg cong tác lien quan linh virc
xay dmg và quy hoch tr 05 (näm) nãm trO' len hoc am hiêu quãn l GisHue.
2. Nhüng nguô'i sau day không dtrqc dãng k dy' tuyên:
a) Mat näng 1rc hành vi dan si.r hoc bj hn chê näng 11rc hành vi dan sir;
b) Dang bj truy c'ru trách nhim hInh sir; dang chap hành bàn an, quyêt djnh
v hInh sr cüa Tôa an; dang bj áp diing bin pháp xr 1 hành chInh dtra vào cci si
cha bnh, cor s& giáo dc, tnthng giáo dtrô'ng.
III. Thô'i hin, dla dim tip nhn h so':
Thii hn nhn hO so': Tu ngày Thông báo dn trlthc ngày 17/8/2019 trong
gi? hành chInh (giri trçrc tip tai Van phàng Ban theo da chi Lô 125, 126, 127 Khu
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do thj mth Dông Narn Thi.iy An, phuâng Thüy Ducrng, thj xâ Hixong Thüy, tinh
Thi'ra Thiên Hue).
IV. H so' dãng k dy tuyén:
1. Dcm däng k du tuyn (theo mu s 01 kern theo Thông liz
15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 cüa B Ni
hrnng dn v tuyn ding, k'
kt hçp dng lam vic và dn bü chi phi dào tao, bi dung di v&i viên chüc);
2. Ban so
1' ljch tr thut theo mu quy djnh CO XáC nhn cüa UBND
phu&ng (xä) noi cr trü hoc cüa co quan, t chirc nai dang cong tác, h9c tp (trong
thO'i han 6 tháng tInh den ngày np ho so dir tuyên);
3. Ban sao Giy khai sinh;
4. Ban sao các loai giây t (ban photo có chtrng thirc): Van bang, chirng chi
phái dugc
lien quan. Tri.rng hçip có van b&ng do co sà dào tao nuOc ngoài
cong chirng, djch thut sang Ting Vit;
5. Giy chi'rng nh.n sirc khoé cOn giá trj si:r diing do co quan y tê dü diêu
1 3/2007/TTkin duçrc khám src khôe cht'rng nhn theo quy djnh tai thông ttr
BYT ngày 2 1/11/2007 cüa B Y tê vic hthng dn khám sirc khOe;
trinh hçrp dông
vic
6. Giy xác nhQn và nhn xét cUa co quan v
co quan, don vj (nu
TREN
7. Hai phong bI cO dan tern, ghi dja chi, din thoai lien
V. HInh thirc và ni dung tuyên diing:
1.HInh thirc: Xét tuyên.
2. Nti dung xét tuyn: Hi dông tuyn diing cüa t6 chüc h9p xét, dánh giá
ho so tüng ngi.thi dir tuyn theo các tiêu chi sau day:
- Kim tra diu kin và tiêu chuân nghip vçi c&n xét tuyên (tai buóc so tuyên);
- Kim tra, sat hach thông qua phOng v.n trrc tip v nàng hrc chuyên mon
bài vit kin thirc chung di vri ngui dr tuyn.
nghip vii và
VI. Thôi gian và d!a dim xét tuyn:
1. Th&i gian xét tuyên: dir kin tir ngày 17/8/2019 den ngày 20/8/2019. Cu
th sê thông báo dn các h so dat dü diu kin tai buâc so tuyên.
2. Dja diem xét tuyn: Tai Hi tnthng Ban (Lô 125, 126, 127 Khu do th mi
Dông Nam Thüy An, phu&ng ThUy Duong, thj Hucing Thüy, tinh Thira Thiên
Chü : Ho so' không trting tuyên không hoàn trã 1i;
. . .A • •
(mçn chi tiet xin lien hç so OT: 0234.3820162)
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Noinhmn:
-SàNivu(b/c);
- Lnh dao Ban, HD tuyên dung Ban;
- Dang trang TTDT cüa Ban;
- TruO'ng các phông; Ban QLDA
- Niêm yet bang TB;
- Liru: VT-VPJ
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