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THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn Vòng 1 

-  Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ 
sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch 
công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ họp đồng 
một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ cứ Kế hoạch số 03/KH-QLDA ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 về tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11,

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan về kết 
quả xét tuyển Vòng 1 như sau: ẩ ỹ  ]y.,1

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự Vòng 2: 1*1

s
TT

Ho và tên • Ngày sinh Số điện 
thoại

Vị trí ứng 
tuyển

------------------------- I--------Thông tin trên phiếu dự tuyếri

1 Võ Thành 
Đạt

10/10/1993 0904668960 Nghiệp vụ 
thực hiện dự 
án

Kỹ sư Quy hoạch vùng và đô thị, 
Chứng chỉ Anh văn TOEIC 510, 
Chứng chỉ tin học cơ bản

2 Lương Văn 
Lộc

05/03/1995 0946796467 Nghiệp vụ 
thực hiện dự 
án

Kỹ sư giao thông, Anh văn: Toeic 
445, chứng chỉ tin học B

3 Trần Giang 
Sơn

9/10/1988 0903990059 Nghiệp vụ 
thực hiện dự 
án

Kỹ sư giao thông, Anh văn B, Tin 
học B, Chứng chỉ hành nghề 
QLDA hạng 3, chứng chỉ hành 
nghề GS hạng 2

4 Phan Vũ Tú 04/11/1987 0933180886 Nghiệp vụ 
thực hiện dự 
án

Kỹ sư xây dựng DD&CN, Anh 
văn B, Tin học A

Chứng chỉ hành nghề giám sát; 
chứng chỉ hành nghề đấu thầu; 
chứng chỉ hành nghề thiết kế kết 
cấu

5 Trần Văn 
Trường

26/10/1989 0909114335 Nghiệp vụ 
thực hiện dự 
án

Kỹ sư xây dựng DD&CN; Anh 
văn B, Tin học B, Chứng chỉ hành 
nghề QLDA hạng 3, chứng chỉ 
hành nghề GS thi công xây dựng



6 Nguyễn Văn 
Thuân

13/10/1989 0979359688 Nghiệp vụ 
thực hiện dự 
án

Kỹ sư xây dựng DD&CN; Anh 
văn B, Tin học B, Chứng chỉ hành 
nghề QLDA hạng 3, chứng chỉ 
hành nghề GS thi công xây dựng

7 Nguyễn 
Phước Thiện

20/03/1985 0931076255 Nghiệp vụ 
thực hiện dự 
án

Kỹ sư xây dựng DD&CN; Anh 
văn B, Tin học B, , chứng chỉ 
hành nghề GS thi công xây dựng

8 Trần Anh Vũ 13/01/1987 0937194911 Nghiệp vụ 
thực hiện dự 
án

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Anh văn B, Tin học B, Chứng chỉ 
hành nghề QLDA hạng 3, chứng 
chỉ hành nghề GS thi công xây 
dựng hạng 3

9 Nguyễn Thị 
Nguyệt

12/3/1991 0983559053 Hành chính, 
văn thư, lưu 
trữ, thủ quỹ

Cử nhân Hành chính học, Anh 
văn B, Tin B

10

■ H

Huỳnh Trấn 
Tây

06/11/1997 0941598648 Hành chính, 
văn thư, lưu 
trữ, thủ quỹ

Cử nhân Quản lý nhà nước, Anh 
văn trình độ B, chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ bản

11 Nguyễn Thị 
Mộng Luyến

18/10/1996 0374923433 Hành chính, 
văn thư, lưu 
trữ, thủ quỹ

Cử nhân Quản lý nhà nước, Anh 
văn B, Tin học B

12 Nguyễn Thi 
Lý

26/6/1985 0938919556 Hành chính, 
văn thư, lưu 
trữ, thủ quỹ

Cử nhân Luật Hành chính, Anh 
văn B, Tin học A

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự Vòng 2:

s
TT

Họ và tên Ngày sinh Số điện 
thoại

Vị trí 
ứng 

tuyển

Thông tin trên 
phiếu dự tuyển

Ghi chú

1 Đỗ Trần 
Thanh

17/04/1988 0396881019 Nghiệp 
vụ thực 
hiện dự 
án

Kỹ sư Khoa học 
Môi trường ; 
Chứng chỉ Anh 
văn TOEIC 515; 
Chứng chỉ tin 
học cơ bản

Bằng đại học 
không phù họp tiêu 
chí tuyển chọn là 
kỹ sư xây dựng 
hoặc tương đương

2 Nguyễn Tuấn 
Thanh

01/01/1990 0814653778 Hành 
chính, 
văn thư, 
lưu trữ, 
thủ quỹ

Cử nhân sư 
phạm địa lý

Bằng cấp chuyên 
môn không đúng 
với yêu cầu của 
KH tuyển dụng 
(Cử nhân Hành 
chính học, Quản lý



nhà nước hoặc Văn 
thư, lưu trữ)

3 Trần Ngọc 
Minh An

14/3/1996 0903140396 Hành 
chính, 
văn thư, 
lưu trữ, 
thủ quỹ

Cử nhân Quản 
lý đất đai

Bằng cấp chuyên 
môn không đúng 
với yêu cầu của 
KH tuyển dụng 
(Cử nhân Hành 
chính học, Quản lý 
nhà nước hoặc Văn 
thư, lưu trữ)

4 Nguyễn Thị 
Đông

10/4/1992 0909263104 Hành 
chính, 
văn thư, 
lưu trữ, 
thủ quỹ

Cử nhân Quản 
lý công nghiệp

Bằng cấp chuyên 
môn không đúng 
với yêu cầu của 
KH tuyển dụng 
(Cử nhân Hành 
chính học, Quản lý 
nhà nước hoặc Văn 
thư, lưu trữ)

5 Ngô Mỹ Nhu 28/11/1993 0966383455 Hành 
chính, 
văn thư, 
lưu trữ, 
thủ quỹ

Thạc sỹ Quản 
trị kinh doanh, 
Tin học B

Bằng cấp cịiW ên 
môn không động 
với yêu c ầ u ^ ủ a  
KH tuyển! dọné 
(Cử nhân ^ ồ ắ n h  
chính học, Quản lý 
nhà nước hoặc Văn 
thư, lưu trữ)

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra, điều kiện tiêu chuẩn Vòng 1 -  kỳ xét tuyển 
viên chức năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
khu vực Quận 11


