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THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức tại  

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở 

 Khoa học và Công nghệ năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 01/3/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN (sau đây viết tắt là Trung 

tâm) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-SKHCN ngày 31/5/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc công nhận công nhận kết quả kỳ xét tuyển dụng viên chức 

tại Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ năm 2022 thông báo công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ xét tuyển dụng 

viên chức tại Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
1
 theo danh 

sách như sau: 

1. Thí sinh Nguyễn Đức Huy – sinh ngày 19 tháng 9 năm 1996 đã trúng 

tuyển vào vị trí Thông tin và Thống kê KHCN. 

2. Thí sinh Hoàng Lê Vân Nhi – sinh ngày 03 tháng 3 năm 1996 đã trúng 

tuyển vào vị trí Thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học. 

3. Thí sinh Phạm Thị Hoài Thanh – sinh ngày 03 tháng 11 năm 1996 đã 

trúng tuyển vào vị trí Thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học. 

4. Thí sinh Hồ Vĩnh Anh – sinh ngày 10 tháng 4 năm 1996 đã trúng tuyển 

vào vị trí Thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này thí sinh trúng 

tuyển theo danh sách nêu trên phải đến Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN) để hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng theo quy định. 

                                           
1
 Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: https://skhcn.binhthuan.gov.vn; 

Trang thông tin điện tử của Trung tâm: https://thongtinkhcn.binhthuan.gov.vn, tại mục thông báo và được niêm 

yết công khai tại Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ và Trụ sở Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ 

KHCN. 
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Hội đồng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ năm 2022 thông báo kết quả đến 04 thí sinh nêu trên được biết./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Hội đồng tuyển dụng viên chức; 

- TTTT và Ứng dụng TB.KHCN; 

- Các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển; 

- Lưu: TK. 

 

TM.HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN 

Văn Công Thới 
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