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Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức 

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2021 

 

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 và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-TTCNTT ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Giám 

đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội 

đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-TTCNTT ngày 16/11/2021 của Giám đốc Trung 

tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả tuyển 

dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và 

Môi trường thông báo như sau: 

1. Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài 

nguyên và Môi trường năm 2021 (theo danh sách đính kèm). 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển 

này, người trúng tuyển phải đến phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Công nghệ 

thông tin Tài nguyên và Môi trường (phòng 603, số 01 Phạm Văn Đồng, phường 

Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng 

nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).  

b) Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu 

ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự 

tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

c) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.  

3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị 

phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia 

dự tuyển thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển. 
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Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai 

Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng 

quy định để tham gia dự tuyển thì Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi 

trường sẽ thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử và không tiếp nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển nghiêm túc thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo); 

- Ban giám sát (để biết); 

- Thành viên HĐTD; 

- Đăng website Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- Niêm yết tại trụ sở;  

- Thí sinh trúng tuyển (thực hiện); 

- Lưu: VT, HSTD.  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ  

THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Phạm Huỳnh Quang Hiếu 
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông báo số             /QĐ-TTCNTT ngày      tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên thí sinh 

Năm sinh 
Chức danh 

 tuyển dụng 

Trình độ  

chuyên môn 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 2 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

1 002 Đoàn Thị Mỹ Duyên  11/8/1996 Quản trị  công sở Quản trị kinh doanh 
76,7 

 
 

76,7 

 

Trúng 

tuyển 
 

2 005 Đỗ Thị Ngọc Hằng  30/4/1993 Kiểm tra dữ liệu Quản lý đất đai 
71 

 
 

71 

 

Trúng 

tuyển 
 

3 006 Hoàng Thị Thúy Nga   26/5/1997 
Cung cấp dữ liệu tài 

nguyên môi trường 
Đô thị học  

75,3 

 
 

75,3 

 

Trúng 

tuyển 
 

4 007 Lê Vũ Hoàng Phú  16/04/1995  Hành chính tổng hợp 
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 
76 2,5 78,5 

Trúng 

tuyển 
 

5 009 Lương Thị Phương Thúy   30/6/1992 Xây dựng dữ liệu Quản lý đất đai 71,7  71,7 
Trúng 

tuyển 
 

6 010 Phạm Thị Thu Trang  13/01/1998 Xây dựng dữ liệu Quản lý đất đai 73  73 
Trúng 

tuyển 
 

7 011 Quản Hải Yến  05/8/1984 Phát triển phần mềm Tin học 75  75 
Trúng 

tuyển 
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