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Quận 11, ngày 11 tháng 12 năm 2022HỘI ĐÒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Số: 01 /TB-HĐTD-QLDA • '

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng (xét tuyển) viên chức 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 năm 2022.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban 
hành Quy chế tổ chức thi tuyến, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét 
tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-QLDA ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 về tuyển dụng viên chức năm 2022;

Căn cứ văn bản số 1815/ƯBND-NV ngày 02 tháng 11 năm 2022 của ủy ban nhân 
dân Quận 11 về việc có ý kiến đối với Ke hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-QLDA ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 
năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-QLDA ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện 
tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 
Quận 11 năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng 
viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 năm 2022 như sau:

1. Danh sách thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 năm 2022 (theo danh sách đính kèm).

2. Thời gian, địa điểm làm thủ tục và tổ chức Vòng 2 kỳ tuyến dụng:

- Thời gian làm thủ tục và tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng:

+ Vị trí Nghiệp vụ thực hiện dự án: 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2022 
(Thứ Năm).



+ Vị trí Hành chính -  văn thư -  lưu trữ - thủ quỹ: 13 giờ 30 phút, ngày 15 thảng 12 
năm 2022 (Thứ Năm).

- Địa điểm: Hội trường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 -  số 
462 C-D Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh.

3. Nội dung tổ chức Vòng 2:

- Hình thức: Phỏng vấn.

- Nội dung phỏng vấn: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người 
dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút/người (trước khi phỏng vấn, người dự tuyển có không 
quá 15 phút chuẩn bị).

- Cách tính điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

4. Nội dung Danh mục tài liệu ôn tập: thí sinh theo dõi trên trang thông tin điện tử ủy 
ban nhân dân Quận 11: http://www.quan 11 ■hochiminhcity.gov.vn

5. Một số lưu ý đối với thí sinh tham dự xét tuyển:

- Thí sinh phải có mặt đúng thời gian theo quy định.

- Mang theo giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tò tùy thân (có 
dán ảnh) để kiểm tra trước khi vào phòng xét tuyển. fŶ

Nơi nhận:
- Thí sinh dự tuyển;
- Chủ tịch HĐTDVC;
- Thành viên HĐTDVC;
- Ban Giám sát;
- Ban Kiểm tra, sát hạch;
- Phòng Nội vụ;
-Văn phòng ỦBND Q. l l ;
- Lưu,VTỳ'

http://www.quan_11_%e2%96%a0hochiminhcity.gov.vn


_ , _  , CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÀU TƯ$Í«T,DƯNGỊyHCkv ự c  QUẬN 11

HỘI Đ Ò N G T O A ^ ^ ỵ ^ ^ K N  CHÚC NĂM 2022 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
H  * * Áic / 2 7x^ĩnẦy

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIÈU KIỆN THAM D ự VÒNG 2 
^ ^ Í Ỳ T Ụ Y Ẻ N  DỤNG VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ  D ự ÁN ĐÀU Tư XÂY DựNG KHU V ự c QUẬN 11 - NĂM 2022

(Đính kèm Thông báo sắ: ŨZ/TB-HĐTD-QLDA ngày ịì/tháng 12 năm 2022 của Hội đồng tuyến dụng viên chức năm 2022 Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận 11)

STT Họ và tên Nữ Ngày thánh 
năm sinh

Trình độ 
chuyên môn

Chuyên ngành 
đào tạo

Trình độ
Đối 

tượng 
ưu tiên 
(nếu có)

Vị trí dự 
tuyển

Ngoại ngữ Tin học Chứng chỉ Kinh nghiệm

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Đinh Tiến Đạt 30/05/1988 Kỹ sư
Kỹ thuật xây dựng 
công trinh giao 
thông

Anh văn 
trình độ B Tin học B

- Chứng chì QLNN ngạch chuyên 
viên;
- Chứng chỉ QLDA ĐTXD công 
trình HTKT - Hạng I;
- Chứng chỉ giám sát công tác xây 
dựng công trình giao thông - Hạng 
I;
- Chứng chi Giám sát công tác xây 
dựng công trình DDCN và HTKT - 
Hạng I.

Kinh nghiệm 
làm việc từ 
11/2010 đến 
nay

Nghiệp vụ 
thực hiện 

dự án

2 Vũ Đình Dũng 14/11/1997 Kỹ sư
Kỹ thuật xây dựng 
công trinh giao 
thông

Chứng chi hành nghề hoạt động 
xây dựng: giám sát công trình giao 
thông đường bộ - Hạng III

Kinh nghiệm 
làm việc từ 
tháng 3/2020 
đến nay

3 Hồ Thị Thư X 13/10/1994 Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Anh văn 
trình độ B

Tin học trinh 
độB

- Chứng chi QLDA ĐTXD công 
trình DDCN - Hạng III;
- Chứng chi giám sát công tác xây 
dựng công trình DDCN và HTKT 
(cấp nước, thoát nước) - Hạng III

Kinh nghiệm 
làm việc từ 
tháng i 0/2015 
đến nay

4 Ngô Quang Trường 31/12/1988 Kỹ sư Kỹ thuật công trinh 
xây dựng

Cử nhân 
Ngôn ngữ 
Anh

ứng dụng 
CNTT cơ bản

Kinh nghiệm 
làm việc từ 
tháng 12/2017 
đến nay



STT Họ và tên Nữ Ngày thánh 
năm sinh

Trình độ 
chuyên môn

Chuyên ngành 
đào tạo

Trình độ
Đối 

tượng 
ưu tiên 
(nếu có)

Vị trí dự 
tuyển

Ngoại ngữ Tin học Chứng chỉ Kinh nghiệm

5 Lương Khắc Tâm 29/01/1988 Kỹ sư 
Thạc sỹ

- Xây dựng cầu 
đường;
- Xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp;
- Thạc sỹ Quán lý 

xây dựng

Kinh nghiệm 
làm việc từ 
tháng 9/2012 
đến nay

Nghiệp vụ 
thực hiện 

dự án

6 Nguyễn Trần Thanh 
Trung 10/01/1981 Kỹ sư 

Thạc sỹ

- Xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp;
- Cừ nhân Thương 
mại; Thạc sỹ Quản 
lý kinh doanh

Kinh nghiệm 
làm việc từ 
tháng 9/2004 
đến nay

7 Nguyễn Hà cẩm Tú X 28/04/1996 Thạc sỹ Luật Kinh tế TOE1C 625
ứng dụng 
CNTT cơ bản

Hành 
chính - 

văn thư - 
lưu trữ - 
thù quỹ

8 Trần Văn Vàng 03/04/1995 Cứ nhân Quản lý nhà nước Tin học ứng 
dụng trình độ B

9 Bùi Thanh Thảo X 30/11/1992 Cử nhân Luật Kinh tế
Chứng chỉ 
Tiếng Trung: 
HSK3

Tin học B Chứng chì sơ cấp văn thư - lưu trữ

10
Nguyễn Thị 
Hoàng Anh

X 10/01/1999 Cừ nhân Quản lý nhà nước
ứng dụng 
CNTT cơ bản

11 Nguyễn Thị Kim 
Ngân X 02/07/1997 Cử nhân Luật Kinh tế Anh văn 

trình độ B1
Tin học trình 
độ B

12 Trần Minh Luân 07/11/1985 Cử nhân Luật Kinh tế Anh văn 
trình độ B

Tin học trình 
độ A
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