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THÔNG BÁO 
Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 

của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ  

Quy định về  tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ thông tư  số 06/2020/TT- NV ng y 02/12/2020 củ   ộ Nội vụ  

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 nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-STNMT ngày 06/12/2021 củ  Giám đốc Sở 

Tài nguyên v  Môi trường  về việc phê duyệt kết quả  xét tuyển viên chức  tại 

Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2021; 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh    Rị  Vũng T u  thông báo  đến các ông 

(b ) có tên s u (d nh sách đính kèm)  kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức 

năm 2021 củ  Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh ng y 10/11/2021. 

Đề nghị các Ông (b ) có tên trước ng y 28 tháng 12 năm 2021  đến phòng 

Hành chính – Tổng hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, đị  chỉ  Lầu 5 tò  nh     

số 123  đường  ạch Đằng, phường phước Trung th nh phố    Rị  để ho n thiện 

hồ sơ dự tuyển theo quy định trước khi ký hợp đổng l m việc, hồ sơ gồm: 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật; 

-  ản chính v  bản s o có chứng thực các văn bằng, bằng PTTH, chứng chỉ 

ngoại ngữ, tin học, kết quả học tập; 

-   n s o CMND, hộ khẩu v  giấy khai sinh 

- Giấy khám sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ qu n y tế có thẩm 

quyền cấp theo quy định tại thông tư số 34/2013/TT-BYT 

- 02 tấm hình 3x4 

 Thông báo n y th y thế Giấy báo trúng tuyển viên chức. 



Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh    Rị  Vũng T u thông báo cho thí sinh 

được biết v  thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT tỉnh (để báo cáo); 

-  HĐXT,   n giám sát; 

- Website Sở; 

- Niêm yết công khai tại TTPTQĐ; 

-  Thí sinh  trúng tuyển; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Sinh 
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DANH SÁCH 

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT NĂM 2021 

( Kèm theo thông báo số 734 /TB-TTPTQĐ ngày 09   tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất) 

STT Họ và Tên Năm sinh Địa chỉ Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Vị trí tuyển 

dụng 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 2 

Điểm ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết quả 

tuyển 

dụng 
Nam Nữ 

01 Nguyễn Thị Đ o 

Thanh 

 04/12/1987 Đường Bùi Lâm , 

phường Phước Nguyên, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh 

BR-VT 

Đại học Quản lý 

đất đ i 

Nghiệp vụ 

quản lý và 

phát triển 

quỹ đất 

96,33 0 96,33 Trúng 

tuyển 
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