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THÔNG BÁO 
Tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2016 

 
 

Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-ĐHĐN ngày 31/8/2015 của Giám đốc Đại học Đà 

Nẵng về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm năm 2016 của Trường Đại học Kinh tế; 

căn cứ Công văn số 352/ĐHĐN-TCCB 22/01/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về 

việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2016; ngoài quy định tại khoản 1 

Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Trường bổ sung thêm các điều kiện đặc thù 

cho từng ngành trong kế hoạch dự kiến tuyển dụng đợt 1 năm 2016 như sau: 

1. VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG 

TT Đơn vị Vị trí việc làm Chỉ tiêu 

1 Khoa Kinh tế chính trị Giảng viên 2 

2 Khoa Lý luận chính trị Giảng viên 2 

3 Khoa Ngân hàng Giảng viên 1 

4 Khoa Thống kê - Tin học Giảng viên 1 

5 Khoa Quản trị kinh doanh Giảng viên 1 

6 Khoa Marketing Giảng viên 1 

7 Khoa Luật Giảng viên 2 

8 Khoa Tài chính Giảng viên 1 

9 Khoa Du lịch Giảng viên 1 

10 Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành Giảng viên 2 

11 Phòng Tổ chức – Hành chính Chuyên viên 1 

12 Phòng Thanh tra – Pháp chế Chuyên viên 1 

Tổng cộng 16 

 

 



 

2. TIÊU CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

 

TT 
Khoa/Đơn 

vị 

Số lƣợng chỉ 

tiêu và Bộ môn 

tuyển 

Đáp ứng đồng thời các điều kiện sau 

1 
Kinh tế 

chính trị 

01, Bộ môn Kinh 

tế chính trị 

- Có bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ (đang làm 

NCS) đúng chuyên ngành; 

- Ưu tiên các ứng viên có bằng Tiến sĩ và có 

kinh nghiệm giảng dạy. 

01, Bộ môn Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh 

- Có bằng Tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành 

Thạc sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học; 

- Ưu tiên các ứng viên có bằng Tiến sĩ và có 

kinh nghiệm giảng dạy. 

2 
Lý luận 

chính trị 

01, Bộ môn 

Hành chính 

công 

- Có bằng Tiến sĩ đúng chuyên ngành hoặc 

chuyên ngành phù hợp;  

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước 

ngoài. 

01, Bộ môn 

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

CSVN 

- Có bằng Tiến sĩ đúng chuyên ngành hoặc 

chuyên ngành phù hợp; 

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm giảng 

dạy. 

3 Ngân hàng 
01, Bộ môn Tài 

chính công 

- Có bằng Tiến sĩ đúng chuyên ngành hoặc 

chuyên ngành phù hợp; 

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước 

ngoài và có năng lực giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học. 

4 
Thống kê – 

Tin học 

01, Bộ môn Hệ 

thống thông tin 

quản lý 

- Có bằng Tiến sĩ đúng chuyên ngành hoặc 

chuyên ngành phù hợp; 

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước 

ngoài. 

5 
Quản trị 

kinh doanh 

 01, Bộ môn 

Quản trị KDTQ 

- Có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ đúng chuyên 

ngành hoặc chuyên ngành phù hợp; 

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước 

ngoài. 

6 Marketing 
 01, Bộ môn 

Marketing 

- Có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ đúng chuyên 

ngành hoặc chuyên ngành phù hợp; 

- Ưu tiên các ứng viên là nam, có bằng Tiến sĩ 

và tốt nghiệp ở nước ngoài. 



7 Luật 

01, Bộ môn Luật 

Hành chính – 

Nhà nước 

- Có bằng Tiến sĩ đúng chuyên ngành hoặc 

chuyên ngành phù hợp; 

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm giảng 

dạy. 

01, Bộ môn Luật 

Kinh tế - Dân sự 

- Có bằng Tiến sĩ đúng chuyên ngành hoặc 

chuyên ngành phù hợp; 

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm giảng 

dạy. 

8 Tài chính 
 01, Bộ môn 

Đầu tư tài chính 

- Có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ đúng chuyên 

ngành hoặc chuyên ngành phù hợp; 

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước 

ngoài, có kinh nghiệm thực tế và năng lực 

nghiên cứu khoa học. 

9 Du lịch 

 01, Bộ môn 

Kinh doanh lữ 

hành 

- Có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ đúng chuyên 

ngành hoặc chuyên ngành phù hợp; 

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước 

ngoài, có chúng chỉ IELTS 7.0 trở lên. 

10 

Bộ môn 

Ngoại ngữ 

chuyên 

ngành 

02, BM Ngoại 

ngữ chuyên 

ngành 

- Có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ chuyên ngành 

ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành phù hợp; 

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước 

ngoài, có chúng chỉ IELTS 7.0 trở lên và có 

kinh nghiệm giảng dạy. 

11 
Phòng TC-

HC 
01, chuyên viên  

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các 

trường đào tạo chất lượng cao ở Việt Nam, 

đạt loại khá trở lên; 

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm công 

tác trong lĩnh vực BHXH, tiền lương.  

12 
Thanh tra – 

Pháp chế 
01, chuyên viên  

- Tốt nghiệp đại học hoặc Thạc sĩ hệ chính 

quy ngành Luật; 

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm công 

tác pháp chế. 

 

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN  

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: 

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);  

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời 

hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu); 

3. Bản sao các văn bằng, bảng điểm, các chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn 

cần tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do 

cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; 



4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức 

khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành; 

5. Bản sao giấy khai sinh; Giấy CMND (công chứng); 

6. 02 Phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6. 

4. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ 

- Các ứng viên dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ qua đường bưu điện về Phòng Tổ chức – 

Hành chính, địa chỉ 71 Ngũ Hành Sơn - Quận Ngũ Hành Sơn – Thành phố Đà Nẵng. Hồ 

sơ nộp không trả lại. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần 

từ ngày 01/02/2016 đến 12/03/2016. 

- Nhà trường sẽ không trả lại Hồ sơ nếu không đạt yêu cầu.  

Nơi nhận:                                                                           KT.HIỆU TRƢỞNG 

- Các cơ quan báo đài;                       (đã ký và đóng dấu) 

- Các đơn vị trong Trường; 

- Trên Website của Trường;      PGS.TS. ĐÀO HỮU HÒA 

- Đại học Đà Nẵng (để báo cáo); 

- Lưu: VT.      

 

 


