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Số:           /TB-HĐTD Đà Nẵng, ngày       tháng 11 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh, bổ sung thông tin thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2  

xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2021 

 

Ngày 12/11/2021 Hội đồng Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có Thông báo số 38/TB-HĐTD về tham 

dự vòng 2 xét tuyển viên chức, qua rà soát và đề xuất của Trung tâm Thông tin 

dịch vụ công, Hội đồng Tuyển dụng viên chức Sở thông báo điều chỉnh, bổ sung 

thông tin thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở năm 2021 như sau: 

1. Thí sinh Phạm Thị Đào, sinh ngày 24/2/1985 đăng ký dự thi vào vị trí 

Tiếp nhận và Giải đáp thông tin thuộc Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà 

Nẵng 

Bổ sung thông tin đối tượng ưu tiên: Con của người hưởng chính sách như 

thương binh. 

2. Thí sinh Hoàng Thị Kim Oanh, sinh ngày 27/02/1989 đăng ký dự thi 

vào vị trí Truyền thông – Sự kiện thuộc Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà 

Nẵng 

Bổ sung thông tin đối tượng ưu tiên: Con thương bệnh binh 

3. Thí sinh Nguyễn Hoài Thương, sinh ngày 27/01/1998 đăng ký dự thi 

vào vị trí Truyền thông – Sự kiện thuộc Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà 

Nẵng 

Bổ sung thông tin đối tượng ưu tiên: Con bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao 

động 61% 

Các nội dung khác theo Thông báo số 38/TB-HĐTD ngày 12/11/2021 của 

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông không thay đổi. 

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông thông báo 

để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh được biết./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng; 

- Trung tâm CNTT&TT Đà Nẵng; 

- Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng; 

- BBT website Sở (đăng tải công khai); 

- Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; 

- Ban Kiểm tra, sát hạch; 

- Ban Giám sát xét tuyển viên chức; 

- Sở Nội vụ TPĐN (b/c); 

- Các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức; 

- Lưu: VT, HDTD. HT 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

Nguyễn Quang Thanh 
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