
Phu luc I 

NHU CAU TUYEN DIJNG CONG CHIYC NAM 2021 

g báo so 51£' /TB- VP ngàyJ4 thang 9 nárn 2021 cia Van phông UBND thành ph Dà Nng) 

STT 

So krqng cn tuyn 

Yêu cu trmnh d chuyên 
ngành can tuyn Mo tã vi trI viêc lam 

Vi til vic lam can 
tuyên 

Ngch 
chuyên 
viên vã 
tlro'ng 
thron g 

Ngch 
can su' va 

tu'o'ng 
thrYng 

Van phOng UBND thành ph Dà Nng 

Tchircnhân six 01 

Di hçc chuyén ngânh Lust hoc 
Dai hçc chuyên ngành Chinh 
sãch cong 

Quãn 1 nhân sirr; ch d tin h.rang; dào tao, bM 
di.xo'ng; trin khai các cong tác v phOng chng tham 
nhQng, xay dimg co quan van hOa; tham mini và xây 
dmg các quy chê quàn 1 v van thix lixu trt. Quàn 1 
theo dOi cp nht các phân mm khai báo bào him và 
h so can bi cong chrc. Thng kê báo cáo tng hcrp. 

2 Tip COng dan 01 
D?i h9c chuyên ngánh Lu.t 

Phân loai,  xr 1, quán 1' các don khiu nai,  t6 cáo, 
kin nghj, phàn ánh ducyc tip nhn trrc tip tai Tn sâ 
Tip cOng dan thành ph, tip nhn qua di.thng bixu 
din hoc do các Co quan, t chirc, nglräi có thm 
quyn chuyn dn theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t. - 
Phic vii vic tip cOng dan cüa Iãnh do Uy ban than 
dan thành ph djnh k' hang tháng hoc dt xu.t ti 

Ti-ti sO Tip cong dan thành ph. Thi,rc hin cOng tác 
hãnh chinh, tng hqp báo cáo ti Ban Tip Cong dan. 
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STT 
V tn vic lam cn 

tuyn 

S hrqrng cn tuyn 

Yêu cu trmnh d chuyên 
nganh cn tuyn Mo tã vj tn vic lam 

Ng3ch 
chuyên 
viên và 
tirwig 
diro'ng 

Ngch 
can sy và 

thong 
thnrng 

3 Tang hop du tu 01 

Dai hc mt trong các chuyên 
nganh: Xây dirng cong trinh thiy 
lqi, thüy din hoc Kinh 
dirng và quán i d 

Tham mini trã 1i ' kin Cu tn, don thu cüa cong dan. 
Tham miru thng hçrp ITnh virc du tir xây dmg co bàn; 
cAp, thoãt ntràc, xr 1 nuàc thai, xr 1 ngp 1ing, an 
ninh qu& phông, môi tnthng, du 1ch, thircing mai, 
nông nghip và phát tnin nOng thôn, dir an cong ngh 
cao và các khu cong nghip, dir an phát trin bn vftng 
thành pM Dà N.ng, dir an sir ding ngun von ODA, 
vin trci ixu däi, d an dAu thu có sir ding dat, dr an 
du tix theo hmnh thüc PPP. 

4 TOng hçip Ni chInh 01 Dai hoc chuyêii ngành Lut 

- Tham miru kim tra hO so, trInh tir,  thu tc son tháo, 
th thrc, k thi4t  trInh bay dir thão van bàn v linh 
vijc cong tác an ninh t4t tr, hong cháy cha cháy và 
cuu nn, cüu h; don thu khieu nai,  tO cáo trên dja bàn 
qun: Lien Chiu, math Khê, Hôa Varig. 
- Tham mini côngtác to tiiing các vi,i an hành chmnh ti 
co quan TOa an dOi vói các vi kin hành chmnh có lien 
quan dn quyn Içi và nghia vi cüa UBND thành phO, 
Chü tjch UBND thành pM thuc dja bàn theo dôi. 
-Tham muu, theo dOi, tOng hqp báo cáo Länh dao 
UBND thành phô trin khai các bàn an cüa co quan Tôa 
an. 
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