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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển công chức (vòng 1) Sở Công Thương 
 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư 06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành 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 2374/QĐ-SNV ngày 17/6/2022 của Sở Nội vụ về 

việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức Sở Công Thương năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-SCT ngày 28/7/2022 của Sở Công Thương 

về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Sở Công Thương; 

Ngày 18/8/2022, Sở Công Thương đã tổ chức thi tuyển công chức (vòng 1) cụ 

thể như sau: 

- Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển công chức: 03 thí sinh (02 thí sinh đăng 

ký dự tuyển công chức đối với vị trí: Quản lý thương mại - dịch vụ; 01 thí sinh 

đăng ký dự tuyển công chức đối với vị trí: Pháp chế). 

- Số lượng thí sinh dự thi tuyển công chức: 02 thí sinh (01 thí sinh đăng 

ký dự tuyển vị trí Quản lý thương mại - dịch vụ; 01 thí sinh đăng ký dự tuyển vị 

trí Pháp chế); 01 thí sinh không tham dự thi tuyển vị trí Quản lý Thương mại - 

dịch vụ (Đã gửi thông báo, liên hệ qua số điện thoại ghi trong phiếu dự tuyển 

nhưng thí sinh không đến dự thi tuyển công chức). 

Căn cứ kết quả chấm thi của Ban Chấm thi, Hội đồng tuyển dụng công chức Sở 

Công Thương thông báo kết quả thi tuyển công chức (vòng 1) cụ thể như sau: (Có 

biểu kết quả thi tuyển công chức (vòng 1) Sở Công Thương của từng thí sinh gửi kèm 

theo). 

Hội đồng tuyển dụng công chức Sở Công Thương thông báo để thí sinh 

được biết./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Giám đốc Sở (b/c); 

- Thí sinh dự thi; 

- Thành viên Hội đồng TDCC; 

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 
 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Nguyễn Văn Dũng 



 



KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC (VÒNG 1) SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo thông báo số:        /TB-HĐTDCC ngày      tháng 8 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức Sở Công Thương) 
 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Số báo 

danh 
Vị trí dự tuyển Địa chỉ 

Kết quả số câu trả lời 

đúng của từng môn 

thi trắc nghiệm 

Ghi chú Môn 

kiến 

thức 

chung 

Môn 

tin 

học 

Môn 

ngoại 

ngữ 

(tiếng 

Anh) 

01 Đặng Thùy Trang 19/5/1999 01.SCT 

Chuyên viên phòng 

Quản lý thương mại (vị 

trí: Quản lý Thương 

mại - Dịch vụ)) 

SN 147, tổ 10, phường 

Tân Thanh, TP. Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

57/60 27/30 28/30  

02 
Nguyễn Thị Thanh 

Thư 
28/12/1998 03.SCT 

Thanh tra viên phòng 

Thanh tra Sở (vị trí: 

pháp chế) 

SN 47, tổ 9, phường 

Him Lam, TP.Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

48/60 23/30 23/30  

03 Vũ Trung Biên  12/12/1998 02.SCT 

Chuyên viên phòng 

Quản lý thương mại (vị 

trí: Quản lý Thương 

mại - Dịch vụ)) 

SN 17A, Phường 

Mường Thanh, TP.Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

- - - 

Không 

đến dự 

thi 
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