
BAN QUẢN LÝ D ự ÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAN
ĐẦU T ư  XÂY DỰNG KHƯ vực QUẬN 11 Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG TưYẺN DỤNG VIÊN CHỨC —-

NĂM 2022
----------  Quận 11, ngày tháng 12 năm 2022

Số: 24 /TB-HĐTD-QLDA

THÔNG BÁO
Công nhận kết quả trúng tuyển 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-BNỴ ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
Nội vụ ban hành Quy chế tố 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 tuyến, xét tuyến công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quỵết định số 76/QĐ-QLDA ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 về việc công nhận kết quả 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 năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực Quận 11 thông báo một số nội dung cụ thế như sau:

- Công nhận kết quả trúng tuyến kỳ tuyến dụng (xét tuyến) viên chức Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 năm 2022 theo danh sách đính 
kèm.

- Trong thời hạn 30 ngày, kế từ ngày nhận được Thông báo công nhận kết 
quả trúng tuyến, người trúng tuyến phải đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
khu vực Quận 11 hoàn thiện hồ sơ tuyến dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 17 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý viên chức

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả xét tuyển vòng 2 bằng hình 
thức phỏng vấn kiếm tra năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự 
tuyên.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 
Quận 11 trân trọng thông báo đế thí sinh trúng tuyến được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND* Quận (để b/c);
- Thí sinh trúng tuyển theo Quyết định số 

76/QĐ-QLDA ngày 22/12/2022;
- Chủ tịch HĐTD;
- Trưcmg Ban giám sát;
- Ban kiểm tra, sát hạch;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: V T ỷ /
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BAN QUẢN LÝ D ự  ÁN ĐẦU T ư  XÂY DựNG KHU vực QUẬN 11
(Đính kèm Thông báo sổ 24/TB-HĐTD-QLDA ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022)
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Điểm trung 
bình

Điểm 
ưu tiên

Tổng
điểm Kết quả Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 5 9 10 11 12 13 14 15 16

01 Vũ Đình Dũng 14/11/1997 /
Nghiêp 
vụ thực 
hiện dự 

án

Chuyên
viên

Hạng III 3

89 91 90 90 Trúng
tuyển

02 Đinh Tiến Đạt 30/05/1988 / 59 63 61 61 Trung
tuyển

03 Hồ Thị Thư 13/10/1994 / 87 89 88 88 Trúng
tuyển

04 Trần Văn Vàng 03/04/1995 /

Hành 
chính - 

vãn thư - 
lưu trữ - 
thủ quỹ

Chuyên
viên Hạng in 1 81 82 81,5 81,5 Trúng

tuyển
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