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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng công chức tại Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND 

thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và 

UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 2796/TB-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Sở 

Nội vụ về tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, 

huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2021 (sau đây viết tắt là Thông 

báo số 2796/TB-SNV);  

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức của Sở 

như sau: 

1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành 

đào tạo: Xem chi tiết tại phụ lục đính kèm.  

2. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển. 

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển và điểm ưu tiên 

trong tuyển dụng công chức: Xem chi tiết tại Mục II và III, Thông báo số 

2796/TB-SNV của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (đính kèm). 

4. Thời gian và hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo Phụ lục I Thông báo số 

2796/TB-SNV của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. 

- Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên website của Sở Nội vụ tại 

địa chỉ: https://noivu.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=133901&cat=0. 

b) Hình thức nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

- Để đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid – 19, Sở Văn hóa và 

Thể thao nhận Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính. 

- Người đăng ký dự tuyển công chức gửi hồ sơ theo địa chỉ: Văn phòng 

Sở Văn hóa và Thể thao, tầng 17, Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại liên hệ: (0236) 3821203; mặt ngoài 

bì hồ sơ đề nghị ghi rõ “HỒ SƠ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021”. 

Thành phần hồ sơ gồm: 

+ 01 (một) Phiếu đăng ký dự tuyển   

+ 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại liên lạc. 
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c) Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 23/9/2021 đến hết 

ngày 22 tháng 10 năm 2021 (tính theo dấu bưu điện). 

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở 

để các cá nhân có nhu cầu dự tuyển công chức được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Sở; 

- BBT website Sở VHTT; 

- Bảng niêm yết  tầng 1 TTHCTP (Sở VHTT); 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Tấn Xử 



Phụ lục 

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 (Kèm theo Thông báo số            /TB-SVHTT ngày      tháng 9 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao) 
 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 

2. Nhu cầu tuyển dụng: 

Số 

TT 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

Số lượng 

tuyển 

dụng 

Ngạch 

công 

chức 

Yêu cầu trình độ  

chuyên ngành cần tuyển 
Mô tả vị trí việc làm 

   

Quản lý 

quảng cáo 

ngoài trời 

01 
Chuyên 

viên 

Đại học một trong các chuyên 

ngành: Luật, Văn hóa học; 

Quản lý văn hóa; Văn hóa Du 

lịch 

- Tham mưu thẩm định hồ sơ thông báo quảng 

cáo, tuyên truyền; 

- Tham mưu công tác quản lý quảng cáo ngoài 

trời: văn bản chỉ đạo, quy hoạch quảng cáo, các 

hoạt động kiểm tra. 

- Tổng hợp báo cáo các công việc được giao phụ 

trách. 
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