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HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP 

 

Số:         /TB-HĐTD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký/Hồ sơ dự tuyển và danh sách  

thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức 

sự nghiệp Sở Công Thương  

 

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; Thông tư 06/2019/TT-

BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, 

xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạngchức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạngchức danh 

nghề nghiệp viên chức; 

 Căn cứ Thông báo số 307/TB-SCT, ngày04/3/2022của Sở Công Thương 

về việc tuyển dụng viên chức; Quyết định số 21/QĐ-SCT ngày 21/3/2022Về 

việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Sở Công 

Thương; Quyết định số 22/QĐ-SCT ngày 21/3/2023Về việc ban hành Quy chế 

xét tuyển viên chức sự nghiệp của Sở Công Thương;  

 Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-SCT ngày 22/3/2022 về việc thành lập 

Ban kiểm tra Hồ sơ/Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp của Sở Công 

Thương;  

 Căn cứ Biên bản cuộc họp của Ban Kiểm tra Hồ sơ/Phiếu đăng ký dự 

tuyển viên chức, ngày 06/4/2022 về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của 

các thí sinh đăng ký dự tuyển; 

 Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp của Sở Công Thương thông 

báo kết quả vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn, 

kiểm tra, sát hạch (vòng 2) xét tuyển viên chức sự nghiệp (theo chỉ tiêu tuyển 

dụng năm 2021) của Sở Công Thương như sau:  

 1. Kết quả ứng viên đăng ký dự tuyển: 

 1.1. Số lượng ứng viên tham dự xét tuyển (vòng 1): 02 người 

 1.2.Số lượng ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kiểm tra, sát 

hạch (vòng 2): 02 người 

1.3. Số lượng ứng viên không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kiểm 

tra, sát hạch (vòng 2): 00 người 

(Có Kết quả và Danh sách kèm theo) 
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 2. Về triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kiểm tra, 

sát hạch (vòng 2) 

 2.1. Danh sách ứng viên:Các ứng viên có tên tại Mục 1.2 Điểm 1 của 

Thông báo này. 

 2.2. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kiểm tra, sát hạch (vòng 2) 

 - Thời gian: Vào lúc 14h00, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (thứ Ba) 

 - Địa điểm: Tại Phòng họp (tầng 2) Trụ sở Trung tâm Khuyến công và 

Tư vấn phát triển công nghiệp. Địa chỉ: Phường Đông Lương, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (phía sau Trụ sở Sở Công Thương)  

 Lưu ý:Thí sinh đến địa điểm tổ chức phỏng vấn để kiểm tra thông tin, 

Quy chế xét tuyển. Khi đi yêu cầu thí sinh mang theo Chứng minh nhân 

dân/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. 

2.3. Hình thức, yêu cầu kiểm tra, sát hạch 

a) Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn 

b) Yêu cầu, trình tự phỏng vấn: 

- Thí sinh chọn ngẫu nhiên 01 trong 03 đề (mỗi đề gồm 03 câu) 

 - Thời gian cho thí sinh chuẩn bị nội dung tối đa là 30 phút; thời gian 

thí sinh trình bày không quá 15 phút; thời gian thí sinh trả lời phỏng vấn 

không quá 30 phút. 

 - Thí sinh được sử dụng giấy nháp do Hội đồng cung cấp, ngoài ra 

không được sử dụng tài liệu nào khác. 

2. Nội dung kiểm tra, sát hạch: 

a) Danh mục Tài liệu về kiến thức chung: 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010. 

- Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 

- Quyết định số 79/QĐ-SCT ngày 10/7/2019 của Giám đốc Sở Công 

Thương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Trị; 

b) Danh mục Tài liệu về chuyên ngành liên quan đến vị trí dự 

tuyển 

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công; 

- Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về 

phát triển công nghiệp hỗ trợ; 
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- Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ 

hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;  

- Thông tư số26/2014/TT-BCT, ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương 

Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu. 

(Tài liệu được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương 

http://socongthuong.quangtri.gov.vn) 

 Thông báo được niêm yết công khai tại Trụ sở Sở Công Thương; đăng 

tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương và Website 

của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Trị. 

 Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương thông báo đến các thí 

sinh dự tuyển được biết./. 

 Nơi nhận:   
- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Các TV HĐTD; 

- Ban Kiểm tra Phiếu/HS đăng ký; 

- Ban GS kỳ tuyển dụng VC; 

- Đăng trên Trang TTĐT Sở và TTKC; 

- Thông báo tại Bảng tin CQ; 

- Lưu: VT, HStuyendung. 

 

 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Tiến Dũng 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ CÔNG THƯƠNG 
HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KẾT QUẢ ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

(Kèm theo Thông báo số    /TB-SCT, ngày      /4/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương) 

 

 

T

T 

Họ và tên dự 

tuyển 

Năm sinh Quê quán/Thường 

trú 

Trình độ 

Ghi chú 
Chuyên môn/chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học 

Nam Nữ 

 Thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2): 02 thí sinh 

1 Hà Phú Danh  1985 

19/3 Nguyễn Trãi, 

thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị 

- Cử nhân Luật 

- Trung cấp Văn thư, lưu trữ 

- Trung cấp nghề 

Chứng chỉ 

Trình độ B 

Anh 

Chứng chỉ 

Tin học ứng 

dụng B  

- Đầy đủ hồ sơ theo quy 

định vị trí tuyển dụng 

- BHXH từ 2005 (16 năm) 

2 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang 
 1982 

Khu phố 9, phường 

1, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị 

- Cử nhân Luật 

- Đại học Quản lý đất đai 

 

Chứng chỉ 

Trình độ B 

Anh 

Chứng chỉ 

Tin học Văn 

phòng B 

Đầy đủ hồ sơ theo quy 

định vị trí tuyển dụng 
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