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THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức  

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022 

  

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ 

ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND, ngày 31/5/2010 về việc ban 

hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế cán bộ, công chức, 

viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-VP, ngày 18/7/2022 của Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 4336/QĐ-SNV, ngày 13/10/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kết quả tuyển công chức Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022.  

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 thông báo công nhận kết quả 

trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

năm 2022, như sau: 

1. Danh sách công nhận kết quả trúng tuyển 

Danh sách công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022 được đăng tải công khai trên 

Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên (theo địa chỉ: 

http://daibieunhandan.dienbien.gov.vn) và niêm yết công khai tại Trụ sở Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên. 

(Có danh sách kèm theo). 

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

2.1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả 

trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức 

tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (qua Phòng Tổ chức - Hành chính - 

http://daibieunhandan.dienbien.gov.vn/
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Quản trị. Địa chỉ: Số 906, tổ 3, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, TP 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, 

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn 

đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị 

trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học 

theo quy định thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

2. 2. 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 người đăng ký dự tuyển 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 dự tuyển 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. 

Trên đây là Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng 

công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022. Mọi chi tiết liên hệ 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị qua số điện thoại 02153.829.159 hoặc 

0836 842 888 để được hướng dẫn, giải đáp theo quy định./.    

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh (B/c); 

- TT. HĐND tỉnh (B/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh (T/báo); 

- Các Thành viên HĐTDCC năm 2022; 

- Ban giám sát kỳ thi; 

- Thí sinh trúng tuyển (03 thí sinh); 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  

 
CHÁNH VĂN PHÒNG  

 Nguyễn Tiến Thành 

                     

 

 

 



 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-HĐTDCC, ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022) 

 

STT 

Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Chỗ ở hiện nay 
Dân 

tộc 

Văn bằng chứng chỉ 

Vị trí việc làm tuyển 

dụng 

Điểm 

vòng 

2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điển 

xét 

tuyển 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

nghành  

1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 

1 Trịnh Thị Thu Hà  26/8/1997 

Tổ 1, phường Na Lay, thị 

xã Mường Lay, tỉnh Điện 

Biên. SĐT: 0978697218 

Kinh 
Đại 

học 
Luật kinh tế 

Chuyên viên phòng 

Công tác Quốc hội 

(tham mưu lĩnh vực 

xây dựng pháp luật, 

QP, AN ..). 

61,30 0,00 61,30  

2 
Nghiêm Thị Bạch 

Hoa 
 18/01/1996 

Số nhà  44, tổ 9, phường 

Mường Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. SĐT: 0965160678 

Kinh 
Đại 

học 
Báo chí 

Chuyên viên phòng 

Thông tin - Dân 

nguyện (tham mưu 

lĩnh vực thông tin 

tuyên truyền). 

52,80 0,00 52,80  

3 
Hoàng Thị Thúy 

Ngân 
 19/12/1998 

Số nhà 663, tổ 4, phường 

Tân Thành, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. SĐT: 0348193989 

Kinh 
Đại 

học 

Tài chính - 

Ngân hàng 

Chuyên viên phòng 

Công tác HĐND 

(tham mưu lĩnh vực 

Kinh tế - Ngân sách). 

70,00 0,00 70,00  
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