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       THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển Vòng 1 và thời gian, địa điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ 

tuyển dụng viên chức  năm 2021 ( đợt 2) 

           

  

-Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

-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-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ 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 219/QĐ-SNV ngày 24/6/2021 của Giám đốc Sở 

Nội Vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm phát 

triển quỹ đất  trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021. 

-Căn cứ quyết định  số 35/QĐ-TTPTQĐ ngày 09 tháng 7 năm 2021 về 

việc thành lập Hội đồng tuyển  dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm phát 

triển quỹ đất;    

- Căn cứ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021( đợt 2) số 714/TB-

TTPTQĐ ngày 29/11/2021 

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh BRVT thông báo Kết quả xét tuyển 

Vòng 1 và thời gian, địa điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức  năm 

2021 như sau: 

1. Kết quả xét tuyển Vòng 1 

Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại Vòng 1 được tham gia xét 

tuyển Vòng 2:  03 người  Danh sách như sau   

 

STT Họ và Tên Năm 

sinh 

Địa chỉ Ghi 

chú 

I Vị trí Nghiệp vụ giải phóng mặt bằng  

1 Lê Văn Thành 1987 127W1 Long Phượng Huyện 

Long Điền tỉnh BR-VT 

 

2 Phạm Thị Mỹ Nhung 1991 139 Trương Hán Siêu, phường 

Long Toàn TP Bà Rịa tỉnh BR-

VT 

 



2 

 

 

 

II. Vị trí  văn thư   

2 Nguyễn Ngọc Phương 

Thảo 

1994 15 Nguyễn An Ninh phường 

Thắng Nhì TP Vũng Tàu tỉnh 

BR-VT 

 

2Thời gian, địa điểm  phỏng vấn xét tuyển Vòng 2 

2.1 Khai mạc tuyển dụng: 

 - Thời gian:   8  giờ 30  ngày 12 tháng 01 năm 2022 

 -  Địa điểm: Phòng họp, Trung tâm phát triển quỹ đất số 123 Bạch 

Đằng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa tỉnh BRVT. 

2.2  Phỏng vấn xét tuyển vòng 2: 

 - Thời gian: 

 + Đối với  ứng viên dự tuyển vị trí nghiệp vụ giải phóng mặt bằng:  

8  giờ 40 ngày 12/01/2022 

 + Đối với  ứng viên dự tuyển vị trí văn thư:  9  giờ  15 ngày 

12/01/2022 

 - Địa điểm: Phòng họp, Trung tâm phát triển quỹ đất số 123 Bạch 

Đằng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh BRVT. 

3. Nộp phí tuyển dụng: 

 Các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia  phỏng vấn xét tuyển 

Vòng 2 phải hoàn thành đóng phí tuyển dụng theo mức phí và thời gian quy 

định (những ứng viên không đóng phí theo thời gian quy định sẽ không được 

tham gia xét tuyển Vòng 2). 

- Mức phí: 500.000 đồng/ứng viên. 

- Địa điểm đóng phí tuyển dụng: Phòng Hành chính- Tổng hợp, Trung 

tâm phát triển quỹ đất. 

- Thời gian nộp: Hết ngày 10 tháng 01 năm 2022 

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bà rịa Vũng Tàu thông báo để các ứng 

viên được biết 

Trân trọng ./. 

Nơi nhận:                           
 - Các thí sinh; 

- Niêm yết tại TTPTQĐ 

- Web site Sở TN&MT tỉnh BR-VT 

- Lưu: VT-TH. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Sinh 
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