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BÁO CÁO
Kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-SKHCN ngày 15/10/2021 của Sở Khoa học
và Công nghệ về xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành các bước
tuyển dụng và báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Về việc thông báo và nhận hồ sơ dự tuyển
1. Thông báo tuyển dụng
Sở Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo tuyển dụng số 45/TB-SKHCN
ngày 25/10/2021 về việc tuyển dụng viên chức và Thông báo số 52/TB-SKHCN
ngày 1/12/2021 về việc tuyển dụng viên chức đối với vị trí Kỹ sư hạng III phụ
trách Nghiên cứu và tổ chức sản xuất giống nấm các ngành Công nghệ kỹ thuật
hóa học, Công nghệ thực phẩm (đã có Thông báo lần 1 nhưng chưa có hồ sơ dự
tuyển). Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa
học và Công nghệ theo địa chỉ http://www.dostquangtri.gov.vn ; trên Báo Quảng
Trị số ra ngày 27/10/2021 và ngày 2/12/2021.
2. Việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.
Kể từ ngày thông báo tuyển dụng đến hết ngày 30/11/2021 và 03/1/2022,
Sở đã nhận được 13 Hồ sơ dự tuyển, bao gồm 9 chỉ tiêu, cụ thể:
Viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: 13 Hồ sơ/8 vị trí tuyển
dụng, trong đó:
- Hồ sơ xét tuyển: 13 hồ sơ/8 vị trí, bao gồm: 01 hồ sơ/vị trí Kỹ thuật viên
(hạng IV) phụ trách Kiểm định điện, nhiệt, áp suất, hóa lý, X-quang, 03 hồ sơ/vị
trí Kế toán viên, 02hồ sơ/vị trí Kỹ sư Ứng dụng và chuyển giao công nghệ về sơ
chế, bảo quản, thị trường, 01 hồ sơ/vị trí Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách Ứng
dụng và chuyển giao công nghệ về sơ chế, bảo quản, thị trường, 01 hồ sơ/vị trí
Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN
trong nông nghiệp (trừ cây trồng); 03 hồ sơ/vị trí Kỹ sư (hạng III) phụ trách
Nghiên cứu và tổ chức sản xuất giống nấm, 01 hồ sơ/vị trí Kỹ sư (hạng III) phụ
trách ứng dụng công nghệ nhà lưới, công nghệ tưới, 01 hồ sơ/vị trí Kỹ thuật viên
(hạng IV) phụ trách ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về
cây trồng.
II. Về thực hiện tổ chức tuyển dụng
1. Quá trình chuẩn bị.

- Ngày 15/10/2021 Sở đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-SKHCN ngày
15/10/2021 về xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc
Sở Khoa học và Công nghệ.
- Ngày 16/11/2021 Sở đã có Quyết định số 260/QĐ-SKHCN về việc ban
hành Quy chế tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công
lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
- Ngày 18/11/2021 Sở đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-SKHCN về việc
thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Ngày 18/11/2021 HĐTD đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐTDVC về
việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch để giúp Hội đồng xây dựng đề phỏng vấn
và tổ chức phỏng vấn đối với thí sinh dự tuyển.
- Ngày 18/11/2021 HĐTD đã thành lập Tổ soạn thảo nội dung sát hạch
tuyển dụng viên chức làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ (theo Quyết định
số 03/QĐ-HĐTDVC); Tổ in sao đề và Tổ phục vụ (theo Quyết định số 04/QĐHĐTDVC); Ban giám sát (theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTDVC); Ban kiểm tra
phiếu đăng ký dự tuyển (theo Quyết định số 06/QĐ-HĐTDVC).
- Ngày 2/12/2021, HĐTD và Ban Kiểm tra, sát hạch đã tổ chức họp thông
qua hình thức ra đề, cách thứ tổ chức thực hiện tuyển dụng.
- HĐTD đã thông báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển theo Thông báo số
53/TB-HĐTD ngày 02/12/2021.
- Ngày 6/01/2022, HĐTD và Ban Kiểm tra phiếu dự tuyển đã tổ chức họp
kiểm tra hồ sơ, điều kiện tham gia dự tuyển của thí sinh.
- Ngày 12/01/2021, HĐTD ban hành Thông báo số 07/TB-HĐTD về nội
dung, hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn và bộ đề tuyển dụng;
Thông báo số 03/TB-HĐTD về các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, được thông
báo đến các thí sinh và niêm yết trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và
Công nghệ.
- Theo nội dung của Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 12/01/2022, HĐTD
đã triệu tập thí sinh đăng ký dự tuyển để phổ biến Quy chế, nội dung ôn tập, thời
gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn.
2. Tổ chức phỏng vấn, công nhận kết quả, bố trí công việc
- Do diễn biến phức tạp của dịch SARS-COV-2, HĐTD đã điều chỉnh lịch
thi phù hợp với tình hình.
- Ngày 25/01/2022, HĐTD đã tiến hành tổ chức tuyển dụng và thực hiện
việc giao nhận đề, đáp án và phiếu chấm điểm phỏng vấn; thực hiện mở đề
phỏng vấn và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển theo đúng các quy định hiện
hành. Quá trình phỏng vấn được thực hiện nghiêm túc và đúng trình tự và diễn
ra trong 01 buổi ngày 25/01/2022 với số lượng thí sinh tham dự là 12/13 thí sinh
đủ điều kiện dự tuyển. Đề phỏng vấn do thí sinh lựa chọn (gói câu hỏi lý thuyết
chung 20 điểm và gói câu hỏi chuyên ngành 80 điểm, gồm câu lý thuyết 50

điểm, thực tế 30 điểm ). Sau khi thực hiện phỏng vấn, Trưởng Ban kiểm tra, sát
hạch đã tổng hợp kết quả phỏng vấn và bàn giao cho Thư ký HĐTD theo quy
định.
- Ngày 10/2/2022, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 02/TBSKHCN về kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc
Sở, cụ thể:
*Trúng tuyển: 09 thí sinh
TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

A

Viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
Chât lượng

I

Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách Kiểm định điện, nhiệt, áp suất, hóa
lý, X-quang

01

Võ Văn Sỹ

B

Viên chức làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông
tin Khoa học và Công nghệ

I

Kỹ sư (hạng III) phụ trách ứng dụng công nghệ nhà lưới, công nghệ
tưới

24/4/1971

Nam

01

Trần Thị Hoài Thương

II

Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách ứng dụng và chuyển giao tiến bộ
khoa học và công nghệ về cây trồng

01

Phạm Trường Học

III

Kỹ sư (hạng III) phụ trách Nghiên cứu và tổ chức sản xuất giống nấm

01

Nguyễn Thị Thu Thảo

31/3/1999

Nữ

02

Nguyễn Ngọc Khánh

02/9/1999

Nữ

IV

Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ
KH&CN trong nông nghiệp (trừ cây trồng)

01

Trần Thị Hương

V

Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách Ứng dụng và chuyển giao công
nghệ về sơ chế, bảo quản, thị trường

01

Nguyễn Hữu Ngọc

09/7/1995

10/7/1983

18/6/1983

15/3/1989

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Họ và tên

TT

Ngày sinh

Giới tính

VI

Kỹ sư Ứng dụng và chuyển giao công nghệ về sơ chế, bảo quản, thị
trường

01

Hồ Văn Tày

12/10/1995

Nam

02

Nguyễn Thái Nguyên

11/3/1995

Nam

VII

Kế toán viên

01

Lê Thị Thúy An

7/9/1997

Nữ

(Danh sách này gồm có 09 người)
- HĐTD Sở đã thực hiện bài bản, đầy đủ theo Thông tư số 06/2020/TTBNV ngày 02/12/2020 về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyền công
chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh
nghề nghiệp viên chức và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm
thi phỏng vấn theo quy định.
- Căn cứ kết quả tuyển dụng trên, HĐTD thông báo đến các thí sinh trúng
tuyển hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.
- Ngày 10/02/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số
10/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các
đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và thông báo để các đơn vị
sự nghiệp thuộc Sở ký hợp đồng làm việc kể từ ngày 01/4/2022.
Trên đây là báo cáo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị
sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ./.
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