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THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất, 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về 

Quy chế tổ chức thi tuyển, 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 Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Phát 

triển quỹ đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-STNMT ngày 16/6/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 

2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường,  

Căn cứ Quyết định số 966/QĐ-STNMT ngày 26/9/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 

2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường,  

Hội đồng tuyển dụng viên chức xin thông báo như sau: 

1. Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm 

Phát triển quỹ đất (Danh sách chi tiết đính kèm).  

2. Các thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển viên chức năm 2022 là người 

được ghi “trúng tuyển” tại cột kết quả trong danh sách đính kèm. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, thí sinh trúng tuyển có 

trách nhiệm đến Trung tâm Phát triển quỹ đất (địa chỉ: số 06 Nguyễn Văn Cưng, 

phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:  

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, 

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Trường hợp thí sinh trúng tuyển đã có thời gian làm việc có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, đã làm những công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm, ở 

trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm 
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được tuyển dụng thì nộp thêm bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội được cơ 

quan có thẩm quyền xác nhận. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo đến thí sinh và đơn 

vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT (B/c); 

- Thí sinh; 

- TTPTQĐ; 

- Lưu: VT, HĐTDVC. 
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Loại Điểm

1 Võ Xuân Thời 24/08/1997 PTQĐ - 001  Cử nhân Kế toán
Kế hoạch - 

Tài chính
85,0 85,0 Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Tuyết Dân 01/03/1996 PTQĐ - 002 Kỹ sư Quản lý đất đai Tạo quỹ đất 38,5 38,5 Không trúng tuyển

3 Trần Thị Hằng 06/01/1984 PTQĐ - 003 Kỹ sư Quản lý đất đai Tạo quỹ đất 81,0 81,0 Trúng tuyển

4 Phan Vũ Khánh 29/06/1998 PTQĐ - 004
Cử nhân Quản lý Tài nguyên và 

Môi trường
Tạo quỹ đất 83,5 83,5 Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 30/06/1998 PTQĐ - 006
Cử nhân Quản lý Tài nguyên và 

Môi trường
Tạo quỹ đất 83,5 83,5 Trúng tuyển

6 Lê Thanh Nhựt 10/09/1998 PTQĐ - 007
Cử nhân Quản lý Tài nguyên và 

Môi trường
Tạo quỹ đất 93,5 93,5 Trúng tuyển

7 Đoàn Thanh Phương 19/01/1988 PTQĐ - 009 Kỹ sư Quản lý đất đai Tạo quỹ đất 66,0 66,0 Trúng tuyển

8 Nguyễn Hậu Tiến 04/02/1995 PTQĐ - 010
Cử nhân Quản lý Tài nguyên và 

Môi trường
Tạo quỹ đất 75,0

Bộ đội 

xuất ngũ
2,50 77,5 Trúng tuyển

9 Ngũ Uy Tín 31/05/1984 PTQĐ - 011
Kỹ sư Kỹ thuật công trình

 xây dựng 
Tạo quỹ đất 76,0 76,0 Trúng tuyển

Kết quả
Điểm

 phỏng vấn

Đối tượng ưu tiên

Tổng điểm 
Số 

TT
Họ và Tên 

Ngày tháng 

năm sinh
Số Báo danh Trình độ chuyên môn Vị trí dự tuyển

(Ban hành kèm theo Thông báo số 16/TB-HĐTDVC ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)
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