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Phú Yên, ngày       tháng 02 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức  

vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông  
trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021  

 
 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 Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 10/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-STTTT ngày 10/02/2022 của Giám đốc Sở Thông 
tin và Truyền thông về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại 
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2021. 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo một số nội dung như sau: 
1. Danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển viên chức vào làm việc tại 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc  Sở Thông tin và Truyền 
thông năm 2021 (theo Quyết định số 10/QĐ-STTTT ngày 10/02/2022 của Sở Thông tin và 
Truyền thông đính kèm) 

2. Thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức để Sở Thông tin và 
Truyền thông kiểm tra trước khi ra quyết định tuyển dụng viên chức theo quy định. Cụ 
thể như sau: 

a) Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập, chứng chỉ 

(ngoại ngữ, tin học, chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên, chứng chỉ bồi dưỡng 
tiêu chuẩn chức danh An toàn thông tin hạng III, Kiểm định viên công nghệ thông tin 
hạng III) theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

+ Trường hợp người trúng tuyển có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước 
ngoài cấp thì yêu cầu phải dịch thuật qua tiếng Việt và phải được cơ quan có thẩm quyền 
công nhận theo quy định. 

+ 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. Trường hợp này người 
trúng tuyển phải cung cấp các quyết định, văn bản quy định về chuẩn đầu ra của cơ sở 
đào tạo. 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (người trúng tuyển liên hệ 
Sở Tư pháp nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để đề nghị cấp ). 

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời 
hạn 06 tháng; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được 
khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe. 

b) Thời hạn, địa điểm và cách thức hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: 
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- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng 
tuyển phải nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức (trong giờ hành chính, từ ngày 14/02/2022 

đến hết ngày 16/03/2022).  
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên (qua  Văn phòng 

Sở), số 10, đường Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 
c) 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 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển, đồng 
thời Sở Thông tin và Truyền thông thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở 
và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

3. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc 
a) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết 
định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và Trung tâm Công nghệ thông tin và 
Truyền thông để biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức. 

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người 
được tuyển dụng viên chức phải đến Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông để 
ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời 
hạn khác hoặc được Sở Thông tin và Truyền thông đồng ý gia hạn khi có đề nghị của 
người trúng tuyến với lý do chính đáng. 

c) Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc 
và nhận việc trong thời gian quy định thì Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và 
Truyền thông báo cáo và đề nghị Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông hủy bỏ quyết 
định tuyển dụng. 

d) Trường hợp các thí sinh trúng tuyển đủ điều kiện miễn tập sự Trung tâm Công 
nghệ thông tin và Truyền thông hoàn thiện hồ sơ trình Sở (qua Văn phòng) gửi Sở Nội vụ 
xếp lương và bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định. 

4. Các nội dung về hợp đồng làm việc, chế độ tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề 
nghiệp, hồ sơ viên chức, … đối với người được tuyển dụng do Trung tâm Công nghệ 
thông tin và Truyền thông thực hiện theo Luật Viên chức, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 
ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy 
định khác có liên quan. 

Quyết định số 10/QĐ-STTTT ngày 10/02/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức 
tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2021 và Thông báo này được 
đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: 
https://sotttt.phuyen.gov.vn. 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các thí sinh, Trung tâm Công nghệ 
thông tin và Truyền thông được biết và thực hiện theo quy định./. 
Nơi nhận: 
- Thí sinh trúng tuyển; 
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Trung tâm CNTT&TT; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, Hs.TDVC, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
Trần Thanh Hưng 

 
 



UBND TỈNH PHÚ YÊN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
DANH SÁCH  

Thí sinh trúng tuyển  kỳ tuyển dụng viên chức 
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 2021  

 (Kèm theo Thông báo số          /TB-STTTT ngày       /02/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 
 

Số 
thứ 
tự 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Số báo danh 

Chức danh nghề nghiệp đăng ký dự 
tuyển Điểm ưu 

tiên 

Điểm 
phỏng vấn 

vòng 2 

Tổng điểm 
vòng 2 Kết quả 

Nam  Nữ Chức danh nghề 
nghiệp 

Mã số 

I Vị trí An toàn thông tin hạng III 

1 Lê Quang Thanh 24/6/1986   ATTT06 
An toàn thông tin 

hạng III V11.05.11 0 54,8 54,8 
Trúng 
tuyển 

II Vị trí Kiểm định viên công nghệ thông tin hạng III 

1 Nguyễn Minh Hóa 18/02/1978   KDV03 
Kiểm định viên công 
nghệ thông tin hạng 

III 
V11.07.18 0 64 64 

Trúng 
tuyển 

2 Lê Thị Thanh Kiều 
  

25/11/1979 KDV04 
Kiểm định viên công 
nghệ thông tin hạng 

III 
V11.07.18 0 72 72 

Trúng 
tuyển 

III Vị trí Kế toán viên 

1 Châu Trọng Phát 28/8/1990   KT07 Kế toán viên 06.031 0 56,7 56,7 Trúng 
tuyển 
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