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THÔNG BÁO 

Kết quả sơ tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp vào làm 

công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái năm 2021 

  

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Thực hiện Công văn số 2063/UBND-VXNV ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục xem xét, tiếp nhận 

vào làm công chức; 

Thực hiện Thông báo số 355/TB-UBND ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc xét chọn, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã, viên chức đơn vị sự 

nghiệp vào làm công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái;  

Trên cơ sở tổ chức phỏng vấn, tổng hợp kết quả điểm phỏng vấn và đề nghị 

của Hội đồng sơ tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp vào làm công chức tại Ủy ban 

nhân dân huyện Bác Ái năm 2021 tại Báo cáo số 02/BC-HĐST ngày 17/11/2021 

của Hội đồng sơ tuyển; Ủy ban nhân dân huyện thông báo: 

1. Kết quả sơ tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp vào làm công chức tại Ủy ban 

nhân dân huyện Bác Ái năm 2021 đối với 03 thí sinh đã tham gia phỏng vấn 

ngày 16/11/2021 (Có Danh sách kết quả sơ tuyển kèm theo). 

2. Giao Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường (cơ quan có nhu cầu đăng ký tiếp nhận công chức) thông báo công 

khai kết quả sơ tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp vào làm công chức tại Ủy ban 

nhân dân huyện Bác Ái năm 2021 cho viên chức dự tuyển, đơn vị nơi có viên 

chức đăng ký dự tuyển theo quy định./. 

 

 Nơi nhận:                         
- Sở Nội vụ; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Trang TT điện tử của huyện (để đăng 

bài); 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hố xuân Ninh 
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DANH SÁCH KẾT QUẢ SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

 VÀO LÀM CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN BÁC ÁI NĂM 2021 
(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-UBND  ngày        /      /2021 của Ủy ban nhân dân huyện) 

 

                

Stt Họ và tên  

Ngày, tháng, 

năm  

sinh 
Vị trí đăng ký 

dự tuyển 

Đơn vị đăng 

ký tiếp nhận 

Trình độ/ 

chuyên ngành theo nhu 

cầu của đơn vị đăng ký 

tiếp nhận 

Trình độ chuyên môn của thí sinh 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Ghi chú 

Nam  Nữ 

Trình 

độ/chuyên 

ngành 

QLNN Tin học 
Ngoại 

ngữ 

1 Nguyễn Thị Hằng   1986 
Quản lý Giáo 

dục Mầm non  

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

ĐH chuyên ngành: Giáo 

dục mầm non và các 

chuyên ngành phù hợp 

khác 

ĐH chuyên 

ngành: Giáo 

dục mầm 

non 

Chuyên 

viên  

ứng 

dụng cơ 

bản 

B 84,6 

Giáo viên 

Trường Mẫu 

giáo Phước 

Tiến huyện Bác 

Ái 

2 Đậu Quang Nam 1983  

Quản lý Giáo 

dục Trung học 

cơ sở 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

ĐH chuyên ngành Sư 

phạm và các chuyên 

ngành phù hợp khác 

Đại học sư 

phạm lịch 

sử 

Đang học 

ứng 

dụng cơ 

bản 

B  85,6 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học-Trung học 

cơ sở Võ Văn 

Kiệt huyện Bác 

Ái 

3 Nguyễn Văn Linh 1988  Quản lý đất đai 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

ĐH chuyên ngành: Quản 

lý đất đai, Địa chính, Trắc 

địa, Tài nguyên và MT, 

Quản lý Tài nguyên rừng 

và các chuyên ngành phù 

hợp khác 

ĐH Kỹ sư 

Quản lý Tài 

nguyên 

rừng 

Chuyên 

viên 

ứng 

dụng cơ 

bản 

B 80,2 

Viên chức 

Trung tâm giáo 

dục môi trường 

và dịch vụ môi 

trường rừng  
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