
 

 
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Số:            /SNV-NLCLC 

V/v tuyển sinh tham gia chương trình đào tạo  

sau đại học theo Chính sách phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao khu vực công năm 2020  

Đà Nẵng, ngày  23 tháng 4 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy Đà Nẵng; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Đà Nẵng; 

- Các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng; 

- Các quận ủy, huyện ủy và UBND các quận, huyện. 
 

Căn cứ Công văn số 2454/UBND-SNV ngày 14/4/2020 của UBND thành phố 

về việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 

2020, Sở Nội vụ kính đề nghị các quý cơ quan tiến cử cán bộ, công chức, viên chức 

(CBCCVC) tham gia chương trình đào tạo sau đại học theo Chính sách phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là 

Chính sách) năm 2020 như sau: 

1. Về đối tượng, điều kiện tuyển chọn 

Đáp ứng các tiêu chí được quy định tại Điều 28 của Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố Ban hành Quy định về 

việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công 

thành phố Đà Nẵng, cụ thể: 

a) Có thời gian công tác từ đủ 03 (ba) năm trở lên (không tính thời gian tập 

sự). Đối với CBCCVC đang làm việc trong một số lĩnh vực đặc thù như y tế, công 

nghệ cao và các lĩnh vực thành phố có nhu cầu cấp thiết về đào tạo nhân lực, 

UBND thành phố xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể nhưng phải đảm bảo 

có thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Đà Nẵng ít nhất 02 năm trở lên;  

b) Có ít nhất 02 (hai) năm liên tục liền kề trước thời điểm đăng ký tham gia 

đào tạo sau đại học được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;  

c) Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật; không thuộc trường hợp không 

được hoặc bị cấm xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

d) Không quá 40 (bốn mươi) tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo (đối 

với các trường hợp lần đầu được cử đi đào tạo); 

đ) Đã được đào tạo hệ chính quy, tập trung ở bậc liền kề chương trình đào 

tạo dự tuyển với kết quả tốt nghiệp loại khá trở lên và có ngành nghề đào tạo phù 

hợp với ngành nghề đăng ký dự tuyển và phù hợp với vị trí việc làm; 

e) Trình độ ngoại ngữ: 

- Nếu học tại cơ sở đào tạo sử dụng tiếng Anh: có trình độ tiếng Anh IELTS 

đạt từ 6.5 (không có điểm kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc tương đương trở lên; riêng 

ứng viên học các ngành y - dược, luật phải có trình độ tiếng Anh IELTS từ 7.0 

(không có điểm kỹ năng nào dưới 6.5) hoặc tương đương trở lên. 
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- Nếu học tại cơ sở đào tạo tiếng Pháp: có trình độ tiếng Pháp TCF đạt từ 

450 hoặc tương đương trở lên 

- Nếu học tại các cơ sở đào tạo không sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp: đáp 

ứng theo quy định của cơ sở đào tạo; 

g) Được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên gia của 

cơ quan, đơn vị.   

2. Hồ sơ đăng ký tham gia Chính sách 

Hồ sơ đăng ký tham gia Chính sách được quy định tại Điều 31 của Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố theo mẫu đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa chỉ: 

http://www.cphud.danang.gov.vn, bao gồm: 

a) Đơn đăng ký tham gia đào tạo sau đại học; 

b) Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, hộ khẩu; 

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý (theo mẫu); 

d) 04 (bốn) ảnh màu khổ 4cm x 6cm được chụp trong vòng 06 tháng; 

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp có thời 

hạn không quá 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; 

e) Công văn tiến cử của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp sở hoặc tương đương 

(trong đó có đầy đủ thông tin theo mẫu giới thiệu đính kèm); 

g) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa chương trình 

đại học và chương trình thạc sĩ (nếu có). Các văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài 

cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; 

h) Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định; 

i) Các văn bản bắt buộc khác theo tiêu chí xét tuyển. 

3. Thời gian và cách thức nộp hồ sơ 

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 31/7/2020. 

b) Cách thức nộp hồ sơ: Cơ quan, đơn vị chủ quản hoặc ứng viên đăng ký 

tham gia Chính sách nộp hồ sơ đầy đủ tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao, tầng 29, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, số 

điện thoại 02363.565638 (gặp bà Nguyễn Phạm Minh Hải). 

Sở Nội vụ rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NLCLC.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Văn Chiến 
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