
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

QUỸ PHÁT TRIỂN  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-QKHCN       Bình Định, ngày  04 tháng 01 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức tại Quỹ Phát 

triển khoa học và công nghệ năm 2021 (xét tuyển) 

 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-QKHCN ngày 04/01/2022 của Quỹ Phát triển 

khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên 

chức tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định năm 2021 (xét 

tuyển); 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thông báo kết quả tuyển dụng và hoàn 

thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ năm 

2021 (xét tuyển), cụ thể như sau: 

1. Kết quả tuyển dụng: danh sách 01 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên 

chức tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ năm 2021 (xét tuyển) (Chi tiết 

theo phụ lục kèm theo). 

2. Thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng để Quỹ 

Phát triển khoa học và công nghệ kiểm tra trước khi ra quyết định tuyển dụng 

theo quy định, cụ thể: 

a) Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí 

dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

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

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả 

học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn kể từ ngày có 

Thông báo này cho đến thời điểm thí sinh nộp hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. 

b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh nộp trực tiếp tại Văn phòng 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (địa chỉ: số 208 Diên Hồng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 0256.3521761) từ ngày 05/01/2022 đến 

hết ngày 11/02/2022 (trong giờ hành chính). 

c) Nếu quá thời hạn nêu trên, thí sinh trúng tuyển không nộp hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng 

ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật 

thì Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh 

và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

 

Lưu ý: Thí sinh mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả 

học tập và giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu. 
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Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ  thông báo để các thí sinh trúng 

tuyển được biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                 
- Lãnh đạo Quỹ; 
- Đăng Trang TTĐT của Quỹ; 
- Các thí sinh; 
- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Lê Công Nhường 
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Phụ lục 
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC QUỸ PHÁT TRIỂN  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021 (xét tuyển) 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-QKHCN ngày 04/01/2022 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ) 

 

TT 
Họ và tên thí 

sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nữ 

(x) 

Hộ khẩu 

thường trú 

(xã, huyện, 

tỉnh) 

Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

đăng ký dự tuyển 

Điểm 

môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

kết 

quả 

điểm 

Ghi 

chú 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ tin 

học 

Tiêu 

chuẩn 

khác 

I Vị trí việc làm: Thẩm tra tài chính các dự án khoa học và công nghệ (01 chỉ tiêu)     

1 
Đoàn Thị 

Tuyết Sương 
27/03/1985 x 

67 Lữ Gia, P. 

Ngô Mây, Tp. 

Quy Nhơn, 

Bình Định 

Thạc sĩ Kế 

toán/ Kế 

toán 

Đại 

học 

Chứng 

chỉ tin 

học 

quốc tế 

IC3 

 69,5  69,5 

 

Tổng cộng: 01 thí sinh./. 
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