Cn c Công vn s 2454/UBND-SNV ngày 14/4/2020 ca UBND thành ph v vic trin khai thc hin các ch
tiêu phát trin ngun nhân lc cht lng cao nm 2020, ngày 23/4/2020, S Ni v có Công vn s 1211/SNVNLCLC thông báo v vic tuyn sinh tham gia chng trình ào to sau i hc theo chính sách phát trin ngun
nhân lc cht lng cao khu vc công thành ph à Nng (chính sách phát trin nhân lc) nm 2020, thi gian np
h s t ngày 04/5/2020 n ht ngày 31/7/2020.
Tuy nhiên, nhm to iu kin cho cán b, công chc, viên chc có thi gian chun b ngoi ng và ng ký tham
gia chng trình ào to sau i hc theo chính sách phát trin nhân lc, Trung tâm xin thông báo thi gian
nhn h s tuyn sinh nm 2020 n ht ngày 30/10/2020, c th nh sau:
1. V i tng, iu kin tuyn chn
áp ng các tiêu chí c quy nh ti iu 28 ca Quyt nh s 28/2019/Q-UBND ngày 04/6/2019 ca UBND thành
ph Ban hành Quy nh v vic thc hin chính sách phát trin ngun nhân lc cht lng cao khu vc công thành
ph à Nng, c th:
a) Có thi gian công tác t 03 (ba) nm tr lên (không tính thi gian tp s). i vi CBCCVC ang làm vic
trong mt s lnh vc c thù nh y t, công ngh cao và các lnh vc thành ph có nhu cu cp thit v ào to nhân
lc, UBND thành ph xem xét, quyt nh tng trng hp c th nhng phi m bo có thi gian công tác ti các c
quan, n v thuc à Nng ít nht 02 nm tr lên;
b) Có ít nht 02 (hai) nm liên tc lin k trc thi im ng ký tham gia ào to sau i hc c ánh giá hoàn thành tt
nhim v tr lên;
c) Không trong thi gian b thi hành k lut; không thuc trng hp không c hoc b cm xut cnh, nhp cnh
theo quy nh ca pháp lut v xut cnh, nhp cnh ca công dân Vit Nam;
d) Không quá 40 (bn mi) tui tính t thi im c c i ào to (i vi các trng hp ln u c c i ào to);
) ã c ào to h chính quy, tp trung bc lin k chng trình ào to d tuyn vi kt qu tt nghip loi khá tr lên và có
ngành ngh ào to phù hp vi ngành ngh ng ký d tuyn và phù hp vi v trí vic làm;
e) Trình ngoi ng:
- Nu hc ti c s ào to s dng ting Anh: có trình ting Anh IELTS t t 6.5 (không có im k nng nào di 6.0)
hoc tng ng tr lên; riêng ng viên hc các ngành y - dc, lut phi có trình ting Anh IELTS t 7.0 (không có
im k nng nào di 6.5) hoc tng ng tr lên.
- Nu hc ti c s ào to ting Pháp: có trình ting Pháp TCF t t 450 hoc tng ng tr lên
- Nu hc ti các c s ào to không s dng ting Anh, ting Pháp: áp ng theo quy nh ca c s ào to;
g) c quy hoch vào các chc danh lãnh o, qun lý hoc chuyên gia ca c quan, n v.
2. H s ng ký tham gia Chính sách
H s ng ký tham gia Chính sách c quy nh ti iu 31 ca Quyt nh s 28/2019/Q-UBND ngày 04/6/2019 ca
UBND thành ph theo mu ng ti trên trang thông tin in t ca Trung tâm Phát trin ngun nhân lc cht lng
cao ti a ch: http://www.cphud.danang.gov.vn, bao gm:
a) n ng ký tham gia ào to sau i hc;
b) Bn sao có chng thc giy khai sinh, h khu;
c) S yu lý lch có xác nhn ca c quan, n v trc tip qun lý (theo mu);

d) 04 (bn) nh màu kh 4cm x 6cm c chp trong vòng 06 tháng;
) Giy chng nhn sc khe do c quan y t qun, huyn tr lên cp có thi hn không quá 06 (sáu) tháng tính n
thi im np h s;
e) Công vn tin c ca th trng c quan, n v cp s hoc tng ng (trong ó có y thông tin theo mu gii thiu ính
kèm);
g) Bn sao có chng thc bng tt nghip và bng im toàn khóa chng trình i hc và chng trình thc s (nu có).
Các vn bng do c s ào to nc ngoài cp phi c Cc Qun lý cht lng thuc B Giáo dc và ào to công nhn;
h) Chng ch ngoi ng theo quy nh;
i) Các vn bn bt buc khác theo tiêu chí xét tuyn.
3. Thi gian và cách thc np h s
a) Thi gian nhn h s: T nay n ht ngày 30/10/2020.
b) Cách thc np h s: C quan, n v ch qun hoc ng viên ng ký tham gia Chính sách np y h s qua ng bu
in theo a ch: Trung tâm Phát trin ngun nhân lc cht lng cao, tng 29, Trung tâm Hành chính à Nng, s
24 ng Trn Phú, qun Hi Châu, thành ph à Nng.
Thông tin liên h: Phòng Qun lý nhân lc, s in thoi 02363 565638 (gp bà Nguyn Phm Minh Hi).

