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                Đồng Nai, ngày      tháng     năm  

THÔNG BÁO 
Kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công 

và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đợt 1 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 Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-SCT ngày 27/6/2022 của Sở Công Thương về 

việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 của Trung tâm 

Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp; 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thông báo kết quả 

trúng tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp 

đợt 1 năm 2022 như sau: 

1. Tổng số thí sinh trúng tuyển: 03 người (Danh sách đính kèm) 

2. Thời gian đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng từ ngày 29/6/2022 đến hết 

ngày 28/7/2022 tại Phòng Hành chính TH – Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát 

triển Công nghiệp (165A, CMT8, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai). 

3. Khi đến làm thủ tục đề nghị các thí sinh trúng tuyển xuất trình bản chính các 

văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển 

dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng lao động. 

- Trường hợp người được tuyển dụng có thời gian công tác có đóng BHXH bắt 

buộc đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí 

việc làm được tuyển dụng, yêu cầu nộp sổ BHXH để xem xét chế độ tập sự và xếp 

lương đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

- Trường hợp người được tuyển dụng không hoàn thiện đủ hồ sơ, hoặc có hành 

vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị phát hiện người 

trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì đơn vị sẽ báo cáo 

Sở Công Thương huỷ bỏ kết quả trúng tuyển. 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thông báo để thí 

sinh trúng tuyển được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Ban Giám đốc; 
- Danh sách trúng tuyển; 

- Lưu: VT, HC. 
(Quyên) 

 

       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

      Nguyễn Ngọc Diệu 
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DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG 

VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2022 

(Đính kèm Thông báo số:          /TB-KC&TV, ngày      /       /2022 

của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp) 
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Học và tên 

Năm sinh 

Địa chỉ thường trú 
Vị trí trúng 

tuyển Nam Nữ 

1 Trần Nam Phong 1982  15A, KP4, P. Tân Phong, Tp. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Chuyên viên 

phòng Khuyến 

công 

2 Nguyễn Huỳnh Lê 

Quyên 

 1994 753/2/1, ấp 1, xã Long Thới, 

huyện Nhà Bè, Tp. HCM 

Chuyên viên 

phòng Khuyến 

công 

3 Nguyễn Quỳnh Trâm  1988 Lầu 6-07, Chung cư 

AmbertCourt, KP7, P. Thống 

Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng 

Nai 

Chuyên viên 

phòng Khuyến 

công 
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