
Nam Nữ

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Ngạch công 

chức tuyển 

dụng

Trình độ, ngành 

tuyển dụng

Trình độ, ngành 

đào tạo
Tin học

Ngoại 

ngữ

Đối tượng ưu 

tiên

Điểm 

ưu tiên

I

1 Thập Ngọc Chung 02/10/1983

Phòng Quản lý 

chuyên ngành/lĩnh 

vực Quản lý xây 

dựng công trình 

1 01.003

Thạc sĩ

Quản lý xây dựng

Thạc sĩ

Quản lý xây dựng B B

Đáp ứng điều kiện trình độ, ngành dự 

tuyển và thuộc đối tượng là người cam kết, 

có thời gian tình nguyện công tác từ 05 

năm trở lên tại vùng kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn

Người dân tộc 

thiểu số 
5.00

II

1 Hồ Thị Thủy 06/8/1984

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng/lĩnh vực 

phát triển hạ tầng

1 01.003

Đại học, ngành Kỹ 

thuật công trình 

xây dựng 

Đại học, ngành 

Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Kỹ 

thuật 

viên

B

2 Tạ Hùng Thiên 16/01/1985

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch/lĩnh vực 

kế hoạch và đầu tư

1 01.003

Đại học, ngành 

Thủy nông – Cải 

tạo đất

Đại học, ngành 

Thủy nông – Cải 

tạo đất

Tin học 

văn 

phòng

B

3 Võ Minh Tiến 30/12/1987

Văn phòng HĐND 

và UBND/lĩnh vực 

kinh tế ngành, đầu 

tư xây dựng cơ 

bản; văn hóa - xã 

hội

1 01.003

Đại học, ngành Kỹ 

thuật xây dựng 

công trình

Đại học, ngành 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình

 B

(Kèm theo Thông báo số 78 /TB-HĐXTCC ngày 29 /7/2022 của Hội đồng xét tuyển công chức thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2022)

Họ và tên

Chỉ tiêu tuyển dụng, trình 

độ/ngành/ngạch công chức cần tuyển 

dụng theo nhu cầu vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn của thí sinh

UBND TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CÔNG CHỨC NĂM - 2022

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 
ĐƯỢC TRIỆU TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC THUỘC TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022

Tổng số (I + II): 04 thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn được triệu tập, phỏng vấn vòng 2.

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn 

xét tuyển vòng 1

Đối tượng ưu tiên/điểm 

ưu tiên (được cộng 

điểm khi thi ở vòng 2)
STT

Ngày, tháng, năm sinh Cơ quan, đơn 

vị/Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Đáp ứng điều kiện trình độ, ngành dự 

tuyển và thuộc đối tượng là người cam kết, 

có thời gian tình nguyện công tác từ 05 

năm trở lên tại vùng kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND huyện Bác Ái
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