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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 05 năm 2022
THÔNG BÁO

Công nhận kết quả trúng tuyển công chức
tại kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2021
Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 138/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng,
sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về việc quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong
các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyêt kết quả tuyển dụng công chức hành chính
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Căn cứ Thông báo số 27/TB-HĐTD ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về việc Thông báo kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức hành
chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thông báo kết quả trúng tuyến kỳ
thi tuyển công chức năm 2021 đối với các thí sinh theo danh sách được phê
duyệt vào các vị trí việc làm đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết
định số 1316/QĐ-UBND ngày 26/4/2022, như sau:
1. Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2021:
1.1. Vị trí việc làm “Quản lý tài chính - kế toán (Mã VTVL: 17.2.1)”: 01
thí sinh trúng tuyển.
1.2. Vị trí việc làm “Quản lý tiền lương (Mã VTVL: 17.2.3)”: 01 thí sinh
trúng tuyển.
1.3. Vị trí việc làm “Quản lý chính sách người có công (Mã VTVL:
17.2.8)”: 01 thí sinh trúng tuyển.
1.4. Vị trí việc làm “Quản lý về đào tạo nghề (Mã VTVL: 17.2.7)”: 01 thí
sinh trúng tuyển.
1.5. Vị trí việc làm “Quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động (Mã
VTVL: 17.2.6)”: 01 thí sinh trúng tuyển.
(Kèm theo Danh sách).

2. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển:
2.1 Các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng nộp về Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội và xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ,
bảng kết quả học tập, giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên và các giấy tờ chứng
minh thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển công chức, cụ thể như sau:
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn
trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước (có chứng
thực);
- Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển (có chứng thực);
- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30
ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng (bản chính);
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức
(nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội bắt buộc; hợp đồng lao động, hợp đồng làm
việc, Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp, quyết
định nâng bậc lương gần nhất (nếu có).
2.2 Số lượng, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ/thí sinh.
- Thời gian nhận hồ sơ: vào giờ hành chính, trong vòng 30 ngày kể từ ngày
đăng thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức trên Cổng thông tin
điện tử Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (http://soldtbxh.bariavungtau.gov.vn/) và gửi tới các thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (địa chỉ: Số 11, đường Trường Chinh, phường Phước
Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; số điện thoại:
02543.852.205).
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển được niêm yết tại trụ sở cơ quan
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
2.3 Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng
theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự
tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng
quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển
dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
Trường hợp thí sinh có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký
dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định

để tham gia tuyển dụng thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông
báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ
quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để thí sinh biết, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Thí sinh trúng tuyển (th/h);
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH;
- Cổng TT ĐT Sở LĐ-TB&XH;
- Lưu: VT,VP;
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Trần Quốc Khánh

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021
THUỘC SỞ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ngạch chuyên viên và tương đương)

Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội

Các thông tin về thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển

Điểm
Vòng
2

1

2

Phòng Kế
hoạch - Tài
chính
Phòng Lao
động - Việc
làm - Tiền
lương

Số chỉ
tiêu
cần
tuyển

Vị trí tuyển dụng

Số
thứ
tự

Số báo
danh

Họ và tên

Ngày,
tháng, năm
sinh

2

Quản lý tài chính kế toán (Mã
VTVL: 17.2.1)

12

CV099

Võ Trung
Hậu

26/10/1991

1

Quản lý tiền lương
(Mã VTVL:
17.2.3)

13

CV188

Lê Thị
Thiên Lý

19/04/1994

14

CV207

Nguyễn
Đỗ Trọng
Nghĩa

18/09/1986

15

CV024

Nguyễn
Thanh
Bình

25/11/1997

16

CV178

Lê Hữu
Lộc

26/12/1985

3

Phòng Người
có công

1

4

Phòng Quản lý
Giáo dục nghề
nghiệp

1

5

Phòng Thanh
tra

1

Quản lý chính
sách người có
công (Mã VTVL:
17.2.8)
Quản lý về đào tạo
nghề (Mã VTVL:
17.2.7)
Quản lý về an toàn
lao động, vệ sinh
lao động (Mã
VTVL: 17.2.6)

Nữ

X

X

Điểm trừ
do vi
phạm nội
quy (nếu
có)

Tổng
điểm

Kết
quả

50,0

50,0

Trúng
tuyển

86,3

86,3

Trúng
tuyển

78,3

78,3

Trúng
tuyển

79,2

79,2

Trúng
tuyển

75,0

75,0

Trúng
tuyển

Stt
Phòng/Bộ phận
chuyên môn dự
kiến bố trí công
tác

Điểm
ƣu
tiên
(nếu
có)

Đối
tƣợng
ƣu
tiên

