
ỦY BAN NHẨN DÂN QUẬN 11 
BAN QUẢN LÝ Dự ÁN 

ĐẦU Tư XAY DỤNG KHU v ự c

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: z\ /KH-QLDA Quận 11, ngày Z6 tháng 10 năm 2022

KÉ HOẠCH
Tuyên dụng viên chức Ban Quản lý dự án đâu tư xây dựng 

khu vực Quận 11 năm 2022

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 
công lập;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
Nội vụ ban hành quy chế tố 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 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội 
vụ quy định mã số, tiêu chuấn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 
ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội 
vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 
năm 2021 của bộ trưởng bộ nội vụ quy định mã sổ, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 
vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công 
chức chuyên ngành văn thư;

Căn cứ Quyết định sổ 1742/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của UBND 
Quận 11 về giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
quận năm 2022;

Căn cứ Quyết định sổ 13/QĐ-QLDA ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 ban hành đề án vị trí việc làm của 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11;

Căn cứ nhu cầu nhân sự thực tế của Ban Quản lý quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực Quận 11.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 xây dựng kế hoạch 
tuyển dụng viên chức năm 2022 với những nội dung cơ bản sau đây:
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Nhằm tuyển chọn viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù họp vị trí 

việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc, bổ sung cho đội ngũ viên chức tại các vị trí 
việc làm còn thiếu của Ban Quản lý quản lý dự án đâu tư xây dựng khu vực Quận 
11 trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:
Việc tuyển dụng viên chức phải được thực hiện theo quy định về tuyển dụng 

viên chức tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BNV; 
đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, bảo đảm tính cạnh 
tranh theo từng vị trí việc làm.

Không tiếp nhận bổ sung đối tượng ưu tiên sau khi Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực Quận 11 công nhận kết quả tuyển dụng.

II. THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU:
1. Thực trạng:
Theo Quyết định số 13/QĐ-QLDA ngày 21/02/2020 của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 ban hành Đề án vị trí việc làm, tổng số vị trí việc 
làm của đcm vị là: 20 người (chưa bao gồm bộ phận bảo vệ).

Thực tế hiện nay: Tổng số viên chức, nhân viên họp đồng trong đơn vị đến 
thángio năm 2022 là 15 người, gồm: 10 viên chức, 05 lao động họp đồng (trong 
đó có 02 lao động họp đồng làm bảo vệ).

2. Nhu cầu tuyển dụng:
Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực hiện nhiệm vụ hiện nay, đơn vị xác 

định nhu cầu tuyển dụng năm 2022 như sau:
Nghiệp vụ thực hiện dự án: 03 ngưòi.
Chuyên viên phụ trách Hành chính, văn thư, lưu trữ, thủ quỹ: 01

người.
(Đính kèm chi tiết bảng thực trạng nguồn nhản lực và nhu cầu tuyển dụng)

III. ĐIÈU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN:
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và không quá 35 tuổi;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù họp với yêu cầu tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và vị trí việc làm. Trường họp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước
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ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận theo Thông tư số 13/2021/TT- 
BGDĐT ngàỵ 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình 
tự, thủ tục, thấm quyền công nhận văn bằng do cơ sở sở giáo dục nước ngoài cấp để 
sử dụng tại Việt Nam.

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm 
đăng ký dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển gắn với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại 

từng vị trí việc làm theo bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng được đính kèm.
IV. HÌNH THÚC, NỘI DUNG, TRÌNH Tự TUYỂN DỤNG VÀ XÁC 

ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển: Được thực hiện theo 02 vòng:
a) Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại 

Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020) 
theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn thì người dự 
tuyển được tham dự vòng 2.

2.2 Vòng 2:
- Hình thức: Phỏng vấn.
- Nội dung phỏng vấn: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của 

người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Thời gian phỏng vấn: 30 phút/người (trước khi phỏng vấn, người dự tuyến 

có không quá 15 phút chuẩn bị).
- Cách tính điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
- Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả Vòng 2 bằng hình 

thức phỏng vấn.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào 
kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 
chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt 
nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân
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sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký 
ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người 
hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người 
hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ 
trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 
đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

L ư u  ỷ : Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng 
điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Xác định ngưòi trúng tuyển:
a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện

sau:
- Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ 

cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trong trường họp có 02 người trở lên có tổng số điểm (kể cả điểm un tiên) 

bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kểt quả 
điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển. Neu vẫn không xác định được thì 
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 quyết định người 
trúng tuyển.

5. Trình tự tổ chức tuyển dụng:
Việc tổ chức tuyển dụng viên chức tại đơn vị theo trình tự và thời gian dự kiến 

như sau:
Bước 1: Xây dựng Ke hoạch tuyển dụng viên chức:
Đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng viên chức gửi về ủy ban nhân dân Quận 11 

(qua Phòng Nội vụ) xem xét cho ý kiến về kế hoạch tuyên dụng.
Bưó’c 2: Thông báo thông tin tuyển dụng viên chức (ngày 01 tháng 11 năm

2022) .

Sau khi UBND Quận 11 có ý kiến về kế hoạch tuyển dụng viên chức, Ban 
Quản lý quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 sẽ tiến hành thông báo 
công khai Ke hoạch tuyển dụng ít nhất một lần trên các phương tiện thông tin đại 
chúng: Báo Sài gòn giải phóng, Người Lao động..., trang thông tin điện tử của úy 
ban nhân dân Quận 11, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan.

Bước 3: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 
đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2022).

Bưó’c 4: Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát, Ban Kiểm tra phiếu 
đăng ký dự tuyển, Ban Kiểm tra, sát hạch và Ban Đề thi (từ ngày 01 tháng 11 năm 
2022 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2022).

Bưó’c 5: Tổ chức Vòng 1 kỳ tuyển dụng: kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển 
(ngày 02 tháng 12 năm 2022).
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Bước 6: Lập danh sách và công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển 
Vòng 2 (từ ngày 05 tháng 12 năm 2022 đến ngày 07 tháng 12 năm 2022).

Bưóc 7: Tổ chức thực hiện Vòng 2 tuyển dụng viên chức (Phỏng vấn để kiểm 
tra vê năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển) theo quy định 
tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 
06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ và báo cáo kết quả Vòng 2 về 
ủy ban nhân dân Quận 11 đế có ý kiến (từ ngày 12 tháng 12 năm 2022 đến ngày 
14 tháng 12 năm 2022).

Bước 8: Phê duyệt kết quả tuyển dụng (từ ngày 16 tháng 12 năm 2022 đến 
ngày 21 tháng 12 năm 2022).

Sau khi có ý kiến của ủy ban nhân dân Quận 11 về kết quả Vòng 2, Hội đồng 
tuyên dụng viên chức trình Giám đôc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu 
vực Quận 11 phê duyệt kết quả tuyến dụng và công khai quyết định phê duyệt kết 
quả tuyển dụng.

Bước 9: Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức (từ ngày 21 tháng 12 năm 
2022 đến ngày 27 tháng 12 năm 2022).

+ Hội đồng tuyển dụng viên chức gửi Thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn 
bản tới người dự tuyên qua đường bưu điện theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng 
ký, tiếp nhận hồ sơ của người trúng tuyến;

+ Thông báo công khai kết quả trúng tuyển trên Trang thông tin điện tử của 
Úy ban nhân dân Quận 11, niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị.

Bước 10: Hoàn thiện hồ sơ tuyến dụng:
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, 

người trúng tuyển phải đến trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 
Quận 11 đe hoàn thiện hồ sơ tuyến dụng. Hồ sơ tuyến dụng bao gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Bước 11: Ban hành quyết, định tuyến dụng và ký hợp đồng làm việc và nhận

việc:
Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 ra quyết 
định tuyển dụng và gửi quyết định tuyển dụng tới người trúng tuyển theo địa chỉ 
đăng ký.

Căn cứ Quyết định tuyển dụng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
khu vực Quận 11 thực hiện ký họp đồng làm việc với người trúng tuyển theo quy 
định tại Điều 18 Nghị định 115/2020/ND-CP ngằy 25/9/2020 của Chính phủ. Mầu 
họp đồng làm việc thực hiện theo mẫu đính kèm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

V. HỒ SO ĐĂNG KÝ DỤ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM T1ÉP 
NHẬN PHIẺU ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN:

1. Người đăng ký dự tuyền nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mầu số 1 ban 
hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;



đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, thông tin ghi trên Phiếu 
đăng ký dự tuyển. Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyên vào một vị trí việc 
làm.

2. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo 
tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin 
điện tử của UBND Quận và niêm yết công khai tại trụ sở Ban Quản lý dự án đâu tư 
xây dựng khu vực Quận 11.

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực Quận 11 (462 C-D Minh Phụng, Phường 9, Quận 11).

VI. LỆ PHÍ Dự TUYỀN:
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 không thu phí dự tuyển 

đối với thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của đơn vị. Kinh phí 
phục vụ công tác tuyển dụng viên chức từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị năm 
2022. '

VII. TỞ CHỨC THựC HIỆN:
Để thực hiện tốt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư Xây dựng Khu vực Quận 11 đề nghị Văn phòng Uỷ ban nhân dân Quận, 
các phòng ban chuyên môn thuộc Quận phối hợp với Ban thực hiện các nội dung 
sau:

1. Văn phòng ủy ban nhân dân Quận 11:
Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng viên chức, thông báo tuyển dụng, 

danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, kết quả tuyển dụng và kết quả trúng tuyển 
trên Trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân Quận 11.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11:
Thực hiện các nội dung nêu tại Khoản 5 Phần IV của Kể hoạch và phân công 

các Tổ, bộ phận đơn vị thực hiện các nhiệm vụ:
2.1 Tổ Hành chính -  kế toán:
- Dự trù kinh phí tổ chức tuyển dụng;
- Thực hiện chi và quyết toán kinh phí tuyển dụng đảm bảo đúng quy định;
- Sau khi ủy ban nhân dân Quận 11 có ý kiến đối với Ke hoạch tuyển dụng 

viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Quận 11, bộ phận hành 
chính tiến hành thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo 
Sài gòn giải phóng, Người Lao động...) và niêm yết kế hoạch, thông báo tuyển 
dụng tại trụ sở đơn vị. Đồng thời, liên hệ Văn phòng ủy ban nhân dân Quận 11 để 
công khai kế hoạch, thông báo tuyển dụng trên trang tin điện tử của ủy ban nhân 
dân Quận 11.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;
- Đe xuất nhân sự tham gia thành viên Hội đồng tuyển dụng và thành viên 

Ban Giám sát, Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Kiểm tra, sát hạch và 
Ban Đề thi;
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- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tuyển dụng;
- Liên hệ Văn phòng UBND Quận 11 để công khai danh sách thí sinh đủ 

điều kiện dự tuyển, kết quả tuyển dụng và thông báo trúng tuyển theo quy định.

2.2 . Các tổ, bộ phận chuyên môn:
- Đề xuất nhân sự tham gia vào thành viên Hội đồng tuyển dụng và thành 

viên Ban Giám sát, Ban Kiểm tra, sát hạch, Ban Đề thi (để thực hiện phỏng vấn tại 
Vòng 2).

- Hỗ trợ Tổ Hành chính -  Kế toán thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến 
công tác nhân sự theo sự chỉ đạo của Giám đốc Ban Quản lý quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực Quận 11.

3. Phòng Nội vụ:
Hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 thực hiện 

tuyển dụng viên chức năm 2022 theo đúng quy định.
Tham mưu Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 11 xem xét, có ý kiến về kế hoạch 

tuyến dụng và kết quả Vòng 2 kỳ tuyến dụng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực Quận 11.

Trên đây là Ke hoạch xét tuyển viên chức năm 2022 của Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng khu vực Quận 11./. cV'*

Nơi nhận:
- UBND Quận (CT, PCT/qlđt);
- Phòng Nội vụ Q11;
- VP UBND Quận;
- Lưu: VT, HC-KTỹ'

7



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 
BAN QUẢN LÝ Dự ÁN 

ĐÀU Tư XẢY DựNG KHU vự c

C Ộ N G  H Ò A  X Ã  HỘI C H Ủ  N G H ĨA  VIỆT N A M
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC (THÁNG 10 NĂM 2022)

S T T V ị tr í  v iệ c  là m
Đ ề  á n  n ă m  

2 0 2 0

S ố  lư ợ n g  n g ư ờ i là m  v iệ c  h iện  có
C ầ n  tu y ể n  d u n g T h u y ế t  m in h  th ự c  tr ạ n g

V iê n  c h ứ c H ợ p  đ ồ n g  la o  đ ộ n g

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )

I V ị t r í  v iệ c  là m  g ắ n  v ó i  c ô n g  v iệ c  lã n h  đ ạ o  q u ả n  lý

1 G iá m  đố c 1 1

2 P hó  G iá m  đốc 2 2

I I V ị t r í  v iệ c  là m  g ắ n  v ó i  c ô n g  v iệ c  h o ạ t  đ ộ n g  n g h ề  n g h iệ p  (Q u ả n  lý  dụ- á n )

1
N g h iệ p  v ụ  tổ  chức th ự c  h iệ n  c ô n g  tác  chu ẩn  b ị đầu  tư  

xâ y  d ự n g  và  th ẩ m  đ ịn h  dự  án
5 1

2 N g h iệ p  v ụ  th ự c  h iệ n  dự  án 6 2 3 3

3 N g h iệ p  v ụ  qu án  lý  các sản p h ẩ m  d ịc h  v ụ  c ô n g  ích  đ ô  th ị 2 0

I I I V ị tr í  v iệ c  là m  g ắ n  v ớ i c ô n g  v iệ c  h ỗ  tr ợ  p h ụ c  vụ

1 K e  to á n 3 3

2 H à n h  c h ín h , th ú  q u ỹ , vă n  th ư , lư u  trữ 1 1 1

H iệ n  tạ i,  v iê n  chứ c p h ụ  trá c h  cô n g  tác hành  c h ín h , vă n  thư , 

lư u  trữ , th ủ  q u ỹ  đa  nộ p  đơ n x in  n g h i v iệ c  th e o  n g uyện  

v ọ n g , đ a n g  tro n g  th ờ i g ia n  g iả i q u yế t th ô i v iệ c  the o  qu y  

đ ịn h  cù a  ph á p  luậ t.

T ổ n g 2 0 1 0 3 4

G h i c h ủ :  H iệ n  na y , B a n  Q u à n  lý  dự  án đ ầ u  tu  x â y  dự n g  k h u  vự c  Q u ậ n  11 đ a n g  k ý  hợ p  đ ồ n g  la o  đ ộ n g  v ớ i 02  cá nh ân  v ị  t r í  bảo  vệ.

Người lập biểu

Nguyễn Thị Mộng Luyến



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 
BAN QUẢN LÝ D ự  ÁN 

ĐÀU TU XAY DựNG KHU v ụ c

CỘNG HÒA X Ã  HỘI CHỦ N G H ĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHU CẦU TUYỀN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

ST
T

Vị trí 
việc làm

Nhu cầu tuyển dụng

Mô tả công việc Ghi chúChức
danh
nghề
nghiệp

Hạng
CDNN/
ngạch

Số
lượng

Chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học Chứng

chỉ
Kinh

nghiệm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

Nghiệp 
vụ thực 
hiện dự 
án

Chuyên
viên Hạng III 3

Tốt 
nghiệp 
đại học 
chuyên 
ngành 
Kỹ sư 

xây dựng

Có kỹ
năng
sử
dụng
được
ngoại
ngữ
theo
yêu
cầu
của vị
trí
việc
làm

Có kỹ 
năng sử 
dụng 
công 
nghệ 
thông 
tin cơ 
bản 
theo 
yêu cầu 
của vị 
trí việc 
làm

Ưu tiên 
có
chứng
chỉ
hành
nghề
hoạt
động
xây
dựng

ít nhất
1 năm
kinh
nghiệm
quản lý
dự án
công
trình
xây
dựng

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện 
dự án;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng;
- Khởi công thực hiện dự án, kiểm tra điều kiện khởi công công trình xây dựng
- Kiểm tra Biện pháp thi công và tiến độ thi công, biện pháp đảm bảo vệ sinh 
môi trường và an toàn lao động;
- Giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện dự án; lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột 
xuất về tinh hình thực hiện dự án;
- Giám sát thi công xây dựng công trình;
- Tổ chức nghiệm thu thanh toán giải ngân theo tiến độ dự án;
- Kiểm tra các hạng mục công trinh; Tổ chức nghiệm thu các hạng mục, giai 
đoạn thi công công trình;
- Bàn giao công trình đưa vào sử dụng; lập hồ sơ quyết toán -  hoàn thành dự án;
- Theo dõi chất lượng các hạng mục công trình sau khi công trình được đưa vào 
sử dụng trong thời hạn bảo hành công trình;
- Quản lý duy tu duy trì hệ thống hạ tầng kỳ thuật đô thị; Thực hiện công tác 
bàn giao các hạng mục theo phân cấp.

Ưu tiên 
có kinh 
nghiệm 
công 
tác
quản lý
dự án
vốn
ngân
sách
nhà
nước



ST
T

Vị trí 
việc làm

Nhu cầu tuyển dụng

Mô tả công việc Ghi chúChức
danh
nghề
nghiệp

Hạng
CDNN/
ngạch

Số
lượng

Chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học Chứng

chỉ
Kinh

nghiệm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2

Hành
chính,
thủ
quỹ,
văn
thư, lưu 
trữ

Chuyên
viên Hạng III 1

Tốt
nghiệp
đại học
chuyên
ngành
luật,
hành
chính
hoặc
quản lý
nhà nước

Có kỹ
năng
sử
dụng
được
ngoại
ngữ
theo
yêu
cầu
của vị
trí
việc
làm

Có kỹ 
năng sử 
dụng 
công 
nghệ 
thông 
tin cơ 
bản 
theo 
yêu cầu 
của vị 
trí việc 
làm

- Tham mưu, tổng hợp báo cáo về công tác tổ chức nhà nước: tổ chức, biên 
chế;quản lý viên chức; công tác xây dựng chính quyền; công tác cải cách hành 
chính; công tác QLNN về hội quỹ, công tác thanh niên; công tác kiểm tra; hồ sơ 
nhân sự; tổng hợp, báo cáo UBND quận đánh giá viên chức, lao động hợp 
đồng; công tác về thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện các chế độ báo cáo 
đột xuất khác theo quy định;
- Đảm nhận quản lý và sử dụng các phần mềm, úng dụng: phần mềm quản lý 
CBCC, phần mềm QLVB, ứng dụng CĐĐH Quận 11, phần mềm CCHC;
- Công tác hành chính hậu cần: công tác vệ sinh đảm bảo công sở văn minh 
sạch đẹp; công tác bào vệ đảm bảo an ninh trật tư công sở; đề xuất mua sam, 
sửa chữa cơ sở vật chất, dụng cụ, trang thiết bị, văn phòng phẩm;
- Công tác thủ quỹ: Giữ tiền mặt, thực hiện thu chi tiền mặt theo quy định tại 
đơn vị; giao dịch với kho bạc, ngân hàng theo nhiệm vụ được phân công;
- Công tác văn thư, lưu trữ: quản lý văn bản đi, đến; sử dụng phần mềm QLVB; 
quản lý kho lưu trữ,...

Ưu tiên 
có kinh 
nghiệm 
công 
tác về 
hành 
chính, 
thủ
quỹ,
văn
thư,
lưu trữ
trong
CQNN,
ĐV
SNCL

Người lập biểu

Nguyễn Thị Mộng Luyến rần Anh Tuấn
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