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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện Thạch Thành 

 

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 19/3/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Thạch Thành về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện Thạch Thành, năm 2021. 

Ngày 07/9/2022, tại UBND huyện huyện Thạch Thành, Hội đồng tuyển 

dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện đã tiến hành 

phỏng vấn những thí sinh đủ điều kiện dự tuyển theo các vị trí việc làm. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 

huyện Thạch Thành thông báo kết quả phỏng vấn, điểm ưu tiên (nếu có) của thí 

sinh dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, cụ thể như sau: 

(Có bảng tổng hợp kết quả điểm phỏng vấn của các thí sinh kèm theo) 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 

huyện Thạch Thành thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận:                                                              
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- TTVHTTTTDL huyện  (đưa tin); 

- Lưu VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Đình Tam 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN THẠCH THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VC CÁC  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
 

     
TỔNG HỢP 

Kết quả điểm phỏng vấn dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện  

(Kèm theo Thông báo số     /TB-HĐTD ngày       /9/2022 của Hội đồng tuyển dụng) 

            

TT Số BD 

Phòng 

phỏng 

vấn 

Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên môn 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Tổng 

điểm  

Ghi 

chú 

I Trường Trung cấp nghề (Vị trí việc làm: Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III)  

1 TCN01 01 Đỗ Thị   Liên 02/02/1985 
Đại học, ngành Nuôi 

trồng thủy sản 
    95,0 95,0  

2 TCN02 01 Nguyễn Thị Thảo 05/9/1994 Đại học, ngành Chăn nuôi  
 

 86,5 86,5  

II Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (Vị trí việc làm: Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III) 

1 NN03 02 Đỗ Thị Minh Thắm 22/02/1985 
Đại học, ngành Chăn 

nuôi thú y 
    87,0 87,0 

 

III Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (Vị trí việc làm: Phương pháp viên hạng III)  

1 TTVH04 03 Đinh Văn  Huy 16/8/1982 
Đại học, ngành Quản lý 

văn hóa 

 Dân tộc 

Mường 
5,0  87,0 92,0 
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