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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức  

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-STTTT ngày 13/4/2022 của Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-STTTT ngày 05/8/2022 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2022; 

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2022 theo danh sách như sau: 

Stt Họ tên Giới 

tính 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Vị trí trúng tuyển 

1 Nguyễn Hải Đăng Nam 10/7/1986 Phát triển phần mềm 

2 Lê Hải Anh Khoa Nam 23/10/1992 Phát triển phần mềm 

3 Lê Văn Việt Nam 14/12/1987 Quản trị viên hệ thống 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, thí sinh đến 

Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (gặp đ/c Huy - Chánh Văn phòng Sở, điện 

thoại: 0252.3833500) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, gồm: 

- Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ,… như đã kê khai trong Phiếu đăng ký 

dự tuyển. Đồng thời, mang theo bản chính để đối chiếu, sau đó trả lại ngay. 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN (tính đến thời điểm hiện nay) do cơ 

quan Bảo hiểm xã hội cấp (nếu có). 

- Bản photo các loại hợp đồng lao động, quyết định nâng lương (nếu có). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến các thí sinh được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Thí sinh trúng tuyển; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Website Sở; Website Trung tâm; 

- Lưu: VT, VP, Huy. 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TT&TT 

Dương Tự 
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