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THÔNG BÁO 

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức 

năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-TTTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2021 của 

Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường về việc phê duyệt Kế 

hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và 

môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTTNMT ngày 05 tháng 10 năm 2021 của 

Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường về việc thành lập Hội 

đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTTT ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Giám 

đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường về việc phê duyệt kết quả 

kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi 

trường; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài 

nguyên và môi trường thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi 

tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, 

cụ thể như sau: 

1. Công nhận kết quả trúng tuyển 

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung 

tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đối với 09 thí sinh: Chi tiết tại Danh sách 

kèm theo Thông báo này. 

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi 

trường để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng gồm: 

- Hồ sơ tuyển dụng gồm: 

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

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

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

- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng: 

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 

Hai đến thứ Sáu). 



2 

+ Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và 

môi trường, Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị 

mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Điện thoại: 

0886276688 - bấm phím 0). 

3. Ký kết hợp đồng làm việc và hoàn thiện hồ sơ viên chức 

a. Ký kết hợp đồng làm việc 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người 

được tuyển dụng viên chức phải đến Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi 

trường để ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo quy định. 

b. Hoàn thiện hồ sơ viên chức 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người trúng 

tuyển viên chức phối hợp với Văn phòng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và 

môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện 01 bộ hồ sơ gốc của 

viên chức. 

Hồ sơ gốc bao gồm các thành phần được quy định tại Khoản 1, Điều 10, 

Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên 

chức, cụ thể:  

- Quyển Lý lịch viên chức; 

- Sơ yếu lý lịch viên chức; 

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

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

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá 

trị sử dụng theo quy định của pháp luật; 

- Bản sao có công chứng các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng của viên chức như: bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo 

chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan 

có thẩm quyền cấp. Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo 

nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng có công chứng của cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông 

tài nguyên và môi trường thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc (để báo cáo); 

- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên 

chức năm 2021; 

- Ban Giám sát; 

- Đăng Website của Trung tâm; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

Nguyễn Việt Dũng 
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DANH SÁCH THÍ SINH 

TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông báo số 06/TB-HĐTDVC ngày 03/3/2022 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức năm 2021, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường) 

 

STT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Vị trí dự tuyển 

 

1 03 Vũ Thị Ngọc Anh 17/8/1984 Phóng viên, biên tập viên  

2 04 Đặng Thị Hằng 15/6/1985 
Tổ chức sự kiện về tài 

nguyên và môi trường 
 

3 05 Hà Thị Hồng Huế 23/6/1991 

Điều phối mạng lưới 

truyền thông về tài 

nguyên và môi trường 

 

4 07 Hà Thị Loan 15/8/1996 
Tiếp nhận, xử lý và cung 

cấp thông tin 
 

5 08 Phạm Nhật Minh 19/9/1995 Kế toán  

6 10 Vũ Thị Như Ngọc 25/10/1989 Văn thư kiêm thủ quỹ  

7 11 Nguyễn Thị Nhiên 12/12/1983 

Tổ chức cuộc thi và các 

hoạt động ngoại khóa về 

tài nguyên và môi trường 

 

8 13 Phan Đức Thuận 28/01/1987 Quay phim, dựng hình  

9 14 Nguyễn Thu Trang 15/7/1984 

Điều phối hoạt động 

truyền thông tài nguyên 

và môi trường khu vực 

phía Nam và miền Trung 

- Tây Nguyên 
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