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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển  

viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Kỳ Anh năm 2021  

 

Thực hiện Kế hoạch số 712/KH-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện Kỳ 

Anh về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2021; Quyết định số 

3444/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh về việc thành 

lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Kỳ Anh năm 2021; 

Trên cơ sở Báo cáo số 02/BC-KTP ngày 08/7/2021 của Tổ kiểm tra Phiếu 

đăng ký dự tuyển theo Quyết định số 01/QĐ-HĐTD ngày 05/7/2021 của Hội đồng 

tuyển dụng về kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện của thí sinh dự tuyển viên 

chức đơn vị sự nghiệp huyện Kỳ Anh; Hội đồng tuyển dụng thông báo một số nội 

dung sau: 

I. Kết quả thu phiếu và kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển: 

1. Kết quả thu phiếu đăng ký dự tuyển 

 Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc huyện 

Kỳ Anh là 19 phiếu, cụ thể các vị trí như sau: 

+ Vị trí phóng viên (hạng III): Có 03 thí sinh đăng ký dự tuyển; 

+ Vị trí Kỹ thuật phát thanh truyền hình (hạng III): 01 thí sinh; 

+ Vị trí Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp (hạng III): 07 thí 

sinh; 

+ Vị trí Dự tính, dự báo phòng dịch bệnh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 

(hạng III): 02 thí sinh; 

+ Vị trí Hộ sinh (hạng IV): 04 thí sinh;  

+ Vị trí Kế toán (hạng III): 02 thí sinh.  

 2. Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển 

2.1. Số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm cần tuyển là 16 

thí sinh, cụ thể các vị trí: 

+ Vị trí phóng viên (hạng III): 02 thí sinh; 

+ Vị trí Kỹ thuật phát thanh truyền hình (hạng III): 01 thí sinh; 

+ Vị trí Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Nông nghiệp (hạng III): 06 thí 

sinh; 

+ Vị trí Dự tính, dự báo phòng dịch bệnh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 

(hạng III): 02 thí sinh; 

+ Vị trí Hộ sinh (hạng IV): 03 thí sinh;  

+ Vị trí Kế toán ( hạng III): 02 thí sinh;  

 2.2. Số thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định theo vị trí việc làm 

cần tuyển là: 03 thí sinh; cụ thể: 



- Thí sinh Nguyễn Đức Quyền, sinh ngày 24/01/1993; trình độ: Đại học Mỏ - 

Địa chất; đăng ký dự tuyển vào vị trí phóng viên (hạng III); chưa có chứng chỉ 

nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên;   

- Thí sinh Đặng Văn Hiệu, sinh ngày 10/8/1991; trình độ: Đại học, chuyên 

ngành: Khuyến nông và Phát triển nông thôn; đăng ký dự tuyển vào vị trí Chuyển 

giao công nghệ trong lĩnh vực Nông nghiệp (hạng III); có chứng chỉ tin học không 

đúng quy định (chứng chỉ tin học Văn phòng); 

- Thí sinh Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 23/10/1996; trình độ: Cử nhân, 

chuyên ngành: Điều dưỡng sản phụ khoa; đăng ký dự tuyển vào vị trí Hộ sinh (hạng 

IV) có bằng chuyên môn không đúng quy định. 

(Có danh sách kèm theo) 

II. Thời gian, địa điểm phổ biến đề cương ôn tập 

Hội đồng tuyển dụng thông báo với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự 

vòng 2 có mặt tại Hội trường UBND huyện Kỳ Anh (thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng) 

để nghe phổ biến đề cương ôn tập và một số nội dung liên quan đến công tác tuyển 

dụng trong thời gian tới; Thời gian: 09 giờ, ngày 13/7/2021. 

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh, địa chỉ: 

www.kyanh.hatinh.gov.vn; niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công 

huyện, phòng Nội vụ và các đơn vị sự nghiệp có chỉ tiêu tuyển dụng. 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 0348.228.178 (trong giờ hành 

chính) để được hướng dẫn thêm./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

- Trung tâm VH-TT (để thông báo); 

- Ban Giám sát; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: HĐTD + NV. 

+ Gửi Văn bản điện tử./. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Thị Vân Anh 
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