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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức làm việc  

tại UBND phường thuộc quận Sơn Trà năm 2022 

 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 Căn cứ Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

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 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý công chức, viên chức 

làm việc tại UBND quận và UBND phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính thuộc thẩm 

quyền quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng;  

Theo đề nghị của UBND quận Sơn Trà tại Tờ trình số 11/TTr-UBND 

ngày 10 tháng 02 năm 2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức làm việc tại UBND 

phường thuộc quận Sơn Trà năm 2022 (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chủ tịch UBND quận Sơn Trà căn cứ kết quả thi tuyển đã được 

phê duyệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau: 
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1. Công bố kết quả và gửi thông báo công nhận kết quả cho người trúng 

tuyển; hướng dẫn người trúng tuyển hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng; kiểm tra, đối 

chiếu bản chính văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu 

cầu của vị trí tuyển dụng; 

2. Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với 

người trúng tuyển công chức theo quy định; 

3. Lập, quản lý hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức 

theo đúng quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại 

UBND phường, đồng thời cập nhật trên Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công 

chức, viên chức; 

4. Báo cáo kết quả về Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng để theo dõi, tổng hợp 

sau khi hoàn thành việc tuyển dụng công chức. 

Điều 3. Chủ tịch UBND quận Sơn Trà chịu trách nhiệm về quá trình tổ 

chức tuyển dụng công chức; kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của người 

trúng tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Trường hợp phát hiện người 

trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì báo cáo Sở 

Nội vụ hủy kết quả trúng tuyển. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 5. Chủ tịch UBND quận Sơn Trà; Chủ tịch UBND các phường 

thuộc quận Sơn Trà; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông 

(bà) có tên trong Danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, XDCQ. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Trung Sơn 
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