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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2022 vào làm việc  

tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

 
 

 Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-SKHCN, ngày 22/12/2022 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển kỳ kiểm 

tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Hà Tĩnh. Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức khoa học và 

công nghệ năm 2022 thông báo kết quả trúng tuyển cho các thí sinh (có danh sách 

kèm theo) biết và thực hiện các nội dung sau: 

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 23/12/2022 đến hết ngày 23/01/2023, thí 

sinh trúng tuyển phải đến Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (trong giờ hành 

chính, trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, 

cụ thể như sau:  

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có công chứng, chứng thực) 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, tin học theo 

quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Các giấy tờ liên quan đến quá trình công tác (nếu có) như: Hợp đồng làm việc, 

bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội,... 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (Hồ sơ đựng trong túi bằng bìa cứng, ngoài bìa ghi rõ 

họ và tên, số điện thoại và địa chỉ liên hệ) 

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 Văn phòng Sở trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định 

hủy kết quả trúng tuyển. Đồng thời, thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử 

của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh trong một kỳ 

tuyển dụng tiếp theo. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm việc tại Trung tâm 

kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh năm 2022 thông báo để các thí 

sinh trúng tuyển biết và thực hiện. 



Thông báo này được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa 

học và Công nghệ (skhcn.hatinh.gov.vn). Mọi thắc mắc cần giải đáp, xin liên hệ 

trực tiếp với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, ông Phan Công Cử - Chánh 

Văn phòng, điện thoại 0912266258 hoặc bà Lê Thị Thanh Loan - thư ký Hội đồng 

tuyển dụng, điện thoại 0913294182. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Hội đồng KTSH, Ban Giám sát; 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Cổng TT skhcn.hatinh.gov.vn; 

- Lưu: VT, VP 

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

CHỦ TỊCH 

  

Nguyễn Huy Trọng 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN 

Xét tiếp nhận viên chức KH&CN năm 2022 vào làm việc tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh  

(kèm theo thông báo số …/TB-HĐKTSH ngày 23/12/2022 của chủ tịch hội đồng Kiểm tra, Sát hạch). 

 

 

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm 

sinh 

 

Địa chỉ 

Số CCCD/ 

ngày cấp Vị trí ứng tuyển Kết quả 

Nam Nữ 

1 Nguyễn Trí Nhật 22/03/1990  

Xã Thạch Long, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

042090000526/ 

25/03/2021 

Phó trưởng phòng 

Kiểm định Hiệu 

chuẩn 

Trúng 

tuyển 

2 
Nguyễn Tuấn 

Anh 
16/11/1987  

Số 51, Đường Trần Thị 

Hường, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh  

042087002408/ 

10/4/2021 

Phó trạm trưởng 

Trạm kiểm định đo 

lường Vũng Áng 

Trúng 

tuyển 

3 
Nguyễn Ngọc 

Sơn 
06/06/1969  

TDP 5, Phương Hà Huy 

Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

042069000444 

/ 25/03/2021 

Kiểm định viên Trúng 

tuyển 

4 Nguyễn Đức Tần 09/08/1981  

Xã Tùng Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

042081000733/ 

25/03/2021 

Thí nghiêm viên Trúng 

tuyển 

 


		2022-12-23T10:36:58+0700


		huytrong.skhcn@hatinh.gov.vn
	2022-12-23T11:13:04+0700


		2022-12-23T13:38:00+0700


		sokhoahoc@hatinh.gov.vn
	2022-12-23T13:38:17+0700




