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 Phú Yên, ngày      tháng 02 năm 2023 

THÔNG BÁO 
Kết quả tuyển dụng; thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức  

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và 
Truyền thông năm 2022 

 
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 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 68/KH-STTTT ngày 10/11/2022 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 2022; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-STTTT ngày 20/02/2023 của Sở Thông tin 
và Truyền thông về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm 
Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 
2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và 
Truyền thông năm 2022 thông báo: 

1. Kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và 
Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022 được thông báo 
công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa 
chỉ https://sotttt.phuyen.gov.vn (mục Văn bản đã ban hành/Thông báo). 

2. Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển; đồng thời đề nghị thí sinh 
trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Hội đồng tuyển dụng ra thông báo kết 
quả tuyển dụng, thí sinh trúng tuyển phải đến Sở Thông tin và Truyền thông Phú 
Yên (Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để 
hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.  

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển 

được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 
+ Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp. 
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+ Các giấy tờ liên quan đến quá trình công tác (nếu có) như: Quyết định 
lương gần nhất; Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội; Hợp đồng lao động; 
Bảng phân công nhiệm vụ của toàn bộ quá trình hợp đồng lao động. 

Ghi chú: 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 
ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển, đồng thời thông báo công khai trên trang 

thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông và không tiếp nhận Phiếu 
đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và 
Truyền thông năm 2022 thông báo để các thí sinh được biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
- GĐ, PGĐ Sở TTTT; 
- Sở Nội vụ; 
- Các thành viên HĐTDVC; 
- Ban Giám sát; 
- Thí sinh dự tuyển; 
- Website Sở TTTT; 
- Lưu: VT, Hs.TDVC. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 

GIÁM ĐỐC  
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Trần Thanh Hưng 



SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

TRUNG TÂM CNTT-TT NĂM 2022 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022 
(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDVC ngày     /02/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

 

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn, chứng chỉ 

Số Báo danh 

Điểm xét 
tuyển 

phỏng vấn 
vòng 2 
(thang 

điểm 100) 

Điểm 
ưu 
tiên 

Điểm 
trừ do vi 

phạm 
nội quy 

Tổng 
số 

điểm 

Kết quả xét 
tuyển 

Ghi 
chú Nam Nữ Trình độ chuyên môn Chứng chỉ 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Vị trí An toàn thông tin (hạng III): 02 thí sinh 

1 Phạm Thế Anh 01/6/1980   Kỹ sư CNTT   ATTT01 66.5     66.5 Trúng tuyển   

2 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh   17/01/1989 
Cử nhân Tin học,  
Thạc sĩ KHMT 

  ATTT03 67     67 Trúng tuyển   

II Vị trí Công nghệ thông tin (hạng III): 03 thí sinh 

3 Huỳnh Kim Bằng 08/6/1984   Thạc sĩ máy tính   CNTT02 64     64 Trúng tuyển   

4 Nguyễn Phú Gia 06/4/1997   Cử nhân CNTT   CNTT03 61     61 Trúng tuyển   

5 Phạm Thị Thảo   01/10/1990 Thạc sĩ KH máy tính   CNTT07 57.5     57.5 Trúng tuyển   

III Vị trí Biên tập viên (hạng III): 02 thí sinh 

6 Nguyễn Thị Cúc   16/10/1992 Cử nhân Báo chí   BTV01 83.5     83.5 Trúng tuyển   

7 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên   24/11/1991 
Cử nhân Văn học/ Thạc 

sĩ Lý luận Văn học 

Chứng chỉ 
nghiệp vụ 
Báo chí 

BTV02 76     76 Trúng tuyển   

IV Vị trí Văn thư, Lưu trữ kiêm Thủ quỹ (hạng IV): 01 thí sinh 

8 Huỳnh Thị Việt   08/8/1992 

Đại học khoa học thư 
viện Chuyên ngành 

Lưu trữ học và Quản trị 
văn phòng 

  VTLT05 88     88 Trúng tuyển   

V Vị trí Hành chính, Tổng hợp (hạng III): 01 thí sinh 

9 Nguyễn Thị Kim Oanh   06/6/1991 Đại học Kế toán   HCTH08 57     57 Trúng tuyển   

 
Tổng số: 09 thí sinh./. 
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