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, _ Quận 11, ngày 03 tháng 12 năm 2022

SỐ: M  /QĐ-QLDA • •

QUYẾT ĐỊNH
Vê việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 

kỳ tuyên dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
Quận 11 năm 2022

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ D ự  ÁN ĐẦU TƯ XÂY DựNG KHU vực
QUẬN 11

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

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

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

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

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BKTPĐKDT ngày 08 tháng■ 12 năm 2022 của 
Ban kiêm tra Phiếu đăng ký dự tuyên về kết quả kiêm tra Phiếu đăng ký dự tuyến 
(vòng 1) kỳ tuyến dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xảy dựng khu vực 
Quận 11 năm 2022;

Căn cứ Tờ trình sổ 01/TTr-HĐTD-QLDA ngày 09 tháng 12 năm 2022 của 
Hội đồng tuyến dụng viên chức năm 2022 vê việc phê duyệt danh sách thí sinh 
đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyến dụng viên chức Ban Quản lý dự án đâu tư 
xây dựng khu vực Quận 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 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 
theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực Quận 11 năm 2022 ban hành Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều 
kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức theo quy định.



Điều 3. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực Quận 11 năm 2022, các tổ, bộ phận, các đơn vị có liên quan 
và các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành. Quyết định n ày ./.^

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Thành viên HĐTDVC Ban QLDA;
- Phòng Nội vụ;
- Thành viên Ban giám sát;
- Thành viên Ban kiểm tra, sát hạch;
- Lưu: VT.
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^ ^ dSừihdíếm Quyết định số T i /QĐ-QLDA ngày (Btháng 12 năm 2022 cùa Ban Quàn lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11)

Trình độ
Đối

STT Họ và tên Nữ Ngày thánh 
năm sinh

Trình độ 
chuyên môn

Chuyên ngành 
đào tạo

Ngoại ngữ Tin học Chứng chỉ Kinh nghiệm

tượng 
ưu tiên 
(nếu có)

Vị trí dự 
tuyển

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Anh văn 
trình độ B Tin học B

- Chứng chỉ QLNN ngạch chuyên 
viên;
- Chứng chỉ QLDA ĐTXD công 
trình HTKT - Hạng I;
- Chứng chi 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

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

Chứng chỉ 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

Nghiệp vụ 
thực hiện 

dự án

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

Anh vãn 
trình độ B

Tin học trình 
độB

- Chứng chỉ QLDA ĐTXD công 
trình DDCN - Hạng III;
- Chứng chỉ 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 trình 
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 Quản 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;
- Cử 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 TOEIC 625
ứng dụng 
CNTT cơ bản

Hành 
chính - 

văn thư - 
lưu trữ - 
thủ quỹ

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

9 Bùi Thanh Thảo X 30/11/1992 Cừ 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 Cử 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 B 1

Tin học trình 
độB

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

Tin học trình 
độ A
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