
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC DÂN SỐ- 

KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-CCDS Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

Về nhu cầu tiếp nhận Công chức, viên chức từ nơi khác đến 

 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và 

Luật viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông báo số 93/TB-SYT ngày 03/01/2020 của Sở Y tế thành phố 

Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc;       

Căn cứ nhu cầu bức thiết của cơ quan, Chi cục DS-KHHGĐ thành phố Đà 

Nẵng thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức, viên chức từ nơi khác đến cụ thể 

như sau: 

1. Điều kiện tiếp nhận 

 - Công chức đang giữ ngạch chuyên viên trở lên, công tác tại các cơ quan 

hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có 3 năm liền hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao trở lên; 

- Nếu là viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập phải giữ chức danh 

nghề nghiệp hạng III ít nhất được từ 05 năm trở lên và 05 năm liền hoàn thành 

tốt nhiệm vụ; 

- Đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo vị trí việc làm (phụ lục đính kèm); 

- Có đơn xin chuyển công tác được các cơ quan quản lý công chức, viên 

chức đồng ý và được các cấp có thẩm quyền thống nhất, phê duyệt và ban hành 

Quyết định; 

2. Số lượng tiếp nhận 

   03 (ba) vị trí công chức (Đính kèm phụ lục vị trí việc làm) 

3. Hồ sơ tiếp nhận  

- Đơn xin chuyển công tác có xác nhận đồng ý cho chuyển của cơ quan 

quản lý Công chức, viên chức; 

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe không quá 03 tháng; 

- Các văn bằng, chứng chỉ đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm và Quyết định 

trúng tuyển công chức, viên chức, Quyết định nâng bậc lương gần nhất (công 

chứng); 
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4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ  

- Thời gian: Từ ngày 10/9/2020 đến hết ngày 31/10/2020, nếu chưa đến 

hạn cuối mà Chi cục đã tiếp nhận đủ thì cũng xem như hạn hồ sơ hết hiệu lực; 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch-Tài vụ, Chi cục Dân số 

- Kế hoạch hóa gia đình thành phố Đà Nẵng (Khối nhà 1 - 118 Lê Đình Lý, 

phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: 

02363.656.977)./.  

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (để b/c); 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Website Chi cục; 

- Lưu:VT, TCHCKHTV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Huỳnh Bá Tân 
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Phụ lục 

BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-CCDS ngày         tháng        năm 2020 của Chi cục DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng) 

 

STT 
Tên cơ quan/ 

phòng chuyên môn 

Số 

lượng 

tuyển 

dụng 

Ngạch  

công chức 
Mô tả công việc 

Yêu cầu trình độ chuyên môn cần thiết của 

vị trí tuyển dụng 

1 

Phòng  

Truyền thông - 

Giáo dục 

01 Chuyên viên 

- Tham gia giúp việc, hỗ trợ 

Trưởng phòng trong việc 

xây dựng kế hoạch, hoạt 

động chuyên môn của 

phòng; thực hiện báo cáo 

tổng kết, đánh giá theo quy 

định các cấp. 

- Tham mưu Trưởng phòng 

trong thực hiện công tác 

truyền thông, tư vấn cho 

cộng đồng về DS-KHHGĐ, 

chăm sóc sức khỏe sinh 

sản, SKSS VTN/TN, sức 

khỏe người cao tuổi. Thực 

hiện nhiệm vụ khác do 

Trưởng phòng phân công. 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khoa học 

Xã hội và nhân văn, Luật, Y tế: Cử nhân, Bác 

sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng, Cử nhân 

Y tế công cộng; 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 

(hoặc tương đương) khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho  

Việt Nam; 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin 

học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng 

trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông 
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tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-

BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có 

hiệu lực (ngày 10/8/2016). 

2 

Phòng Dân số -  

Kế hoạch hóa  

gia đình 

01 Chuyên viên 

- Tham mưu lãnh đạo 

phòng xây dựng kế hoạch, 

kiểm tra việc thực hiện các 

mô hình, dự án, đề án thuộc 

Chương trình mục tiêu Y tế 

- Dân số tại cơ sở và triển 

khai thực hiện. 

- Tham mưu lãnh đạo 

phòng xây dựng kế hoạch 

thanh tra chuyên ngành 

DS-KHHGĐ thường xuyên 

và đột xuất; triển khai thực 

hiện. 

- Tham mưu lãnh đạo 

phòng liên hệ, phối hợp 

Thanh tra Sở Y tế, Sở 

Thông tin & truyền thông 

thực hiện các quy trình, thủ 

tục hồ sơ thanh tra, kiểm 

tra; triển khai thực hiện. 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y: Bác sĩ 

đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng, Cử nhân Y 

tế công cộng; 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 

(hoặc tương đương) khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho  

Việt Nam; 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin 

học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng 

trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông 

tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-

BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có 

hiệu lực (ngày 10/8/2016). 
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3 

Phòng Dân số -  

Kế hoạch hóa  

gia đình 

01 Chuyên viên 

- Tham mưu Trưởng phòng 

xây dựng các văn bản, 

hướng dẫn chuyên môn 

nghiệp vụ về DS-KHHGĐ. 

- Quản trị hệ thống dữ liệu 

dân cư, cập nhật thông tin 

biến động DS-KHHGĐ, 

tổng hợp báo cáo thống kê 

chuyên ngành định kỳ 

tháng, quý, năm bằng hệ 

thống phần mềm 

MIS2012H và xử lý thông 

tin các số liệu đề án, mô 

hình. 

- Giúp Trưởng phòng xây 

dựng kế hoach về triển khai 

các nội dung hoạt động, 

giám sát và báo cáo kết quả 

nội dung  hoạt động Đề án 

“Can thiệp giảm thiểu mất 

cân bằng giới tính khi sinh” 

và Đề án Sàng lọc trước 

sinh và sơ sinh.  

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y: Bác sĩ 

Y học dự phòng; 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 

(hoặc tương đương) khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam; 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin 

học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng 

trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông 

tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-

BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có 

hiệu lực (ngày 10/8/2016). 
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