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Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 

tại Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng  
 
 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; 

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

Nội vụ về việc 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 497/QĐ-SNV ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Sở 

Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Ban 

Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng trực thuộc Sở Du lịch 

thành phố Đà Nẵng năm 2021, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du 

lịch Đà Nẵng thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 

như sau: 

Có danh sách kèm theo. 

Đề nghị các ứng viên có tên trong danh sách trúng tuyển nộp bản photo 

công chứng, xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, đối tượng ưu tiên 

theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và 

ký hợp đồng làm việc. Thời gian, địa điểm như sau: 

- Thời gian: Từ ngày 30/12 - 31/12/2021. 

- Địa điểm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà 

và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, số 133 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo 

để các ứng viên được biết và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                 TRƢỞNG BAN 
- Thí sinh trúng tuyển (t/h);    

- Sở Du lịch (b/c); 

- Website BQL;                                                                                   

- Lưu: VT, HCTH.   
 

 

                                                                                      Nguyễn Đức Vũ 
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