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THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn Vòng 1 

-  Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Ke hoạch số 21/KH-QLDA ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 về tuyến dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp của Hội dồng tuyển dụng ngày 11 tháng 01 năm 2022 về việc 
thông qua danh sách thí sinh đủ diều kiện tham dự Vòng 2 -X é t tuyến viên chức năm 2021 
của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng khu vực Quận 11.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan về kết 
quả kiểm tra, điều kiện tiêu chuẩn Vòng 1 như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự Vòng 2:

ST
T

Họ và tên Ngày sinh Số điện 
thoại

Vị trí 
ứng 

tuyển

Thông tin trên phiếu dự 
tuyển

1 Phạm Thu 
Huyền

12/12/1992 0909880718 Ke toán Cao đẳng kế toán (chính quy), 
cử nhân kế toán (đại học vừa học 
vừa làm), chứng chỉ tin học ímg 
dụng B,chứng chỉ Anh văn 
TÒEIC 605

2 Nguyễn Thị 
Thùy Dung

20/08/1990 0917977232 Kế toán Cử nhân kế toán (chính quy), 
chứng chỉ tin học ứng dụng B, 
chứng chỉ Anh văn TOEIC 250

3 Trương Nhật 
Phượng

18/06/1996 0936509546 Kế toán Cử nhân tài chính -  ngân hàng 
(chính quy); chứng chỉ ứng dụng 
CNTT cơ bản, chứng chỉ Anh 
văn TOEIC 645

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự Vòng 2:
Không có

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra, điều kiện tiêu chuẩn Vòng 1 -  kỳ tuyển 
dụng viên chức năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực Quận 11 ./<

Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Quận;
- Bản tin đơn vị;
- Lưu: VT, HĐTD.
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