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THÔNG BÁO  

Kết quả xét tuyển Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự 

tuyển đăng ký theo yêu cầu của các vị trí việc làm tại các đơn vị trực thuộc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

 

Thực hiện Quyết định số 8794/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/10/2020 của 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng xét 

tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc năm 2020. Căn cứ kết 

quả kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký theo yêu cầu 

của các vị trí việc làm được phê duyệt của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, 

ý kiến của các thành viên Hội đồng xét tuyển tại cuộc họp ngày 22/11/2020 và 

văn bản số 415/TĐHHT-VĐTTX ngày 26/11/2020 của Trường Đại học Hà 

Tĩnh; Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả xét tuyển Vòng 

1 như sau: 

1. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Tổng số người đăng ký dự tuyển: 39 

Tổng số người dự tuyển đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 29 

Tổng số người dự tuyển không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 10 

2. Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh 

Tổng số người đăng ký dự tuyển: 01 

Tổng số người dự tuyển đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 01 

Tổng số người dự tuyển không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 0 

3. Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội 

Tổng số người đăng ký dự tuyển: 02 

Tổng số người dự tuyển đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 02 

Tổng số người dự tuyển không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 0 

4. Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, Tư vấn, Giáo dục 

nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật 

Tổng số người đăng ký dự tuyển: 20 

Tổng số người dự tuyển đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 20 

Tổng số người dự tuyển không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 0 

5. Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Tổng số người đăng ký dự tuyển: 08 

Tổng số người dự tuyển đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 07 

Tổng số người dự tuyển không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 01 



 

 

6. Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh 

Tổng số người đăng ký dự tuyển: 09 

Tổng số người dự tuyển đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 09 

Tổng số người dự tuyển không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 0 

7. Trường Trung cấp kỹ nghệ Hà Tĩnh 

Tổng số người đăng ký dự tuyển: 04 

Tổng số người dự tuyển đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 04 

Tổng số người dự tuyển không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 0 

(có danh sách kèm theo) 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo công khai để các tập thể, cá nhân 

có liên quan được biết đồng thời đề nghị Văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc 

thông báo rộng rãi, niêm yết công khai danh sách này tại trụ sở cơ quan, cổng 

thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực 

thuộc theo quy định. 

Mọi ý kiến thắc mắc phản ánh về Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 

(qua đồng chí Ngô Thị Kiều Oanh - Thư ký Hội đồng, số điện thoại: 

0911.098.388)./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Ban Giám sát; 

- Hội đồng xét tuyển; 

- Ban KTSH; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu: VT, VP, HĐXT. 
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