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THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm 

Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-SKHCN ngày  28/6/2021 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám 

phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021; 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Kết quả tuyển dụng: danh sách 06 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên 

chức tại Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 

năm 2021 (Chi tiết theo phụ lục kèm theo). 

2. Thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng để Sở 

Khoa học và Công nghệ kiểm tra trước khi ra quyết định tuyển dụng theo quy định, 

cụ thể: 

a) Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí 

dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

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

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả 

học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn kể từ ngày có 

Thông báo này cho đến thời điểm thí sinh nộp hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. 

b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh nộp trực tiếp tại Văn phòng 

Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: số 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định, số điện thoại: 0256.3520266) từ ngày 29/6/2021 đến hết ngày 

29/7/2021 (trong giờ hành chính). 

c) Nếu quá thời hạn nêu trên, thí sinh trúng tuyển không nộp hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng 

ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật 

thì Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh và thực hiện 

các bước tiếp theo theo quy định. 

Lưu ý: Thí sinh mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả 

học tập và giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các thí sinh trúng tuyển được biết, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị của Sở; 
- Đăng Trang TTĐT của Sở; 
- Các thí sinh; 
- Lưu VT, VP. 
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Lê Công Nhường 



2 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phụ lục 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM KHÁM PHÁ KHOA HỌC 

TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021  

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SKHCN ngày      /6/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nữ 

(x) 

Hộ khẩu 

thường trú 

(xã, huyện, 

tỉnh) 

Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

đăng ký dự tuyển 

Điểm 

môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

kết 

quả 

điểm 

Ghi 

chú 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ tin 

học 

Tiêu 

chuẩn 

khác 

I Vị trí việc làm: Hành chính - Tổng hợp (01 chỉ tiêu)     

1 Đỗ Thị Thanh 

Nhạn 

01/09/1990 x phường Thị 

Nại, TP Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

Đại học 

ngành 

Hành chính 

học 

Anh C B  96,5  96,5  

II Vị trí việc làm: Kế toán (01 chỉ tiêu)     

1 Phạm Thị 

Minh Phúc 

16/11/1989 x phường Nhơn 

Bình, TP Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

Đại học 

ngành Tài 

chính - 

Ngân hàng 

Anh B B  83  83  

III 
Vị trí việc làm: Nghiên cứu đối tượng tác động, vận hành hệ thống nhà chiếu hình vũ 

trụ (01 chỉ tiêu) 

 
   

1 Võ Thị Mỹ 

Hoàng 

11/10/1992 x xã Phước Sơn, 

Tuy Phước, 

Đại học 

ngành 

Anh C A  86  86  
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TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nữ 

(x) 

Hộ khẩu 

thường trú 

(xã, huyện, 

tỉnh) 

Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

đăng ký dự tuyển 

Điểm 

môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

kết 

quả 

điểm 

Ghi 

chú 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ tin 

học 

Tiêu 

chuẩn 

khác 

Bình Định Công nghệ 

kỹ thuật 

môi trường 

IV Vị trí việc làm: Chế tạo mô hình, thiết kế, trình bày các poster mô hình khoa học (01 chỉ tiêu)     

1 Võ Lê Minh 10/09/1993  phường Lê 

Hồng Phong, 

TP Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại học 

ngành 

Khoa học 

máy tính 

Anh C ĐH  82  82  

V 
Vị trí việc làm: Xây dựng kế hoạch, các chương trình, hội thảo, hội nghị, chương trình 

Stem (01 chỉ tiêu) 

 
   

1 Nguyễn Hà 

Oanh Trang 

07/09/1995 x phường 

Nguyễn Văn 

Cừ, TP Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

Đại học 

ngành Tài 

chính - 

Ngân hàng 

Anh C B  77  77  

VI Vị trí việc làm: Tư vấn, phiên dịch; tổ chức các sự kiện truyền thông về khoa học (01 chỉ tiêu)     

1 Trần Hoàng 

Bảo Hiếu 

29/01/1996  phường Ngô 

Mây, TP Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

Đại học 

ngành Sư 

phạm tiếng 

anh 

Pháp 

B 

Cơ 

bản 
 79,5  79,5  

 

Tổng cộng: 06 thí sinh./. 
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