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                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Lạng Sơn, ngày 23 tháng 4 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban Quản lý xây dựng và bảo trì 

hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

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 Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Trưởng 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 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản 
lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn;  

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý xây dựng và bảo 
trì hạ tầng giao thông tại Báo cáo số 1035 /BC-HĐXT ngày 20/4/2021 báo cáo 
kết quả xét tuyển viên chức Ban Quản lý đầu tư xây dựng và bảo trì hạ tầng giao 
thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban Quản lý xây dựng và 
bảo trì hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn. 

- Kết quả xét tuyển vòng 2: 06 thí sinh 

- Kết quả trúng tuyển:          04 thí sinh  

                    (Có danh sách trích ngang kèm theo) 

Điều 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả 
tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin 
điện tử của cơ quan và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản 
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tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông 
báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan để hoàn thiện hồ sơ 
tuyển dụng. 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức, Chánh văn phòng Sở, Giám 
đốc Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông và các thí sinh có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

                         

                          Đã ký 

 

 Trần Văn Vương 
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KẾT QUẢ  
 XÉT TUYỂN VÒNG 2 CỦA THÍ SINH DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ HẠ 

TẦNG GIAO THÔNG THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1075 /QĐ- SGTVT  ngày 23 /4/2021 của  Giám đốc Sở GTVT) 

Thang điểm: 100 

STT Họ và tên 
Ngày 
tháng 
năm  

Dân tộc 
Trình 

độ 
Chuyên ngành 

Điểm 
phỏng 

vấn 

Điểm 
ưu 
tiên 

Tổng 
điểm 

Ghi chú 

I Vị trí tuyển dụng: Tuần kiểm viên, quản lý dự án, Tư vấn giám sát các dự án sửa chữa đường bộ 
 

1 Trương Ngọc Dương 14/11/1987 Tày 
Đại 
Học 

Xây dựng cầu đường 87 
 
5 
 

92 
- Điểm ưu tiên: Người dân tộc 

thiểu số 

2 Ma Thị Phương Mai 17/11/1995 Tày 
Đại 
Học 

Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

77,2 
 
5 
 

82,2 
- Điểm ưu tiên: Người dân tộc 

thiểu số 

3 Hoàng Ngọc Minh 10/09/1996 Kinh 
Đại 
Học 

Công nghệ kỹ thuật 
giao thông 

74,5 - 74,5  

4 Nguyễn Văn Toàn 30/04/1984 Tày 
Đại 
Học 

Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng cầu đường 

bộ 
6,3 5 11,3 

- Điểm ưu tiên: Người dân tộc 
thiểu số 

II Vị trí tuyển dụng: Quản lý dự án,tư vấn giám sát các công trình xây dựng giao thông 
 

1 Nguyễn Duy Hoàng 05/11/1994 Tày 
Đại 
Học 

Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

70,5 5 75,5 
- Điểm ưu tiên: Người dân tộc 
thiểu số 

III Vị trí tuyển dụng: Kế toán vốn đầu tư và theo dõi chi phí hoạt động của Ban 

1 Vy Thị Huệ 19/05/1983 Tày 
Đại 
Học 

Kế toán 56,3 5 61,3 
Điểm ưu tiên: Người dân tộc 
thiểu số 

              Danh sách: 06 thí sinh 
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
viên chức chức Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông thuộc Sở GTVT  Lạng sơn 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ- SGTVT  ngày       /4/2021 của  Giám đốc Sở GTVT) 

 

Số 
TT 

Họ và tên 
Ngày, 

tháng năm 
sinh 

Giới  
tính 

Dân 
tộc 

Trình độ Chuyên ngành Ngoại ngữ CC Tin học 
Đối tượng 

ưu tiên 

 
Ghi chú 

I Vị trí tuyển dụng: Tuần kiểm viên, quản lý dự án, Tư vấn giám sát các dự án sửa chữa đường bộ 

01 Trương Ngọc Dương 14/11/1987 Nam Tày Đại Học 
Xây dựng cầu 

đường 
Tiếng Anh 

Bậc 2 
UDCN thông 

tin cơ bản 
Dân tộc 
thiểu số 

 

02 Ma Thị Phương Mai 17/11/1995 Nữ Tày Đại Học 
Kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông 

Tiêng Anh 
B2 

UDCN thông 
tin cơ bản 

Dân tộc 
thiểu số 

 

II Vị trí tuyển dụng: Quản lý dự án, tư vấn giám sát các công trình xây dựng giao thông 

01 Nguyễn Duy Hoàng 05/11/1994 Nam Tày Đại Học 
Kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông 

Tiếng Anh B Trình độ B 
Dân tộc 
thiểu số 

 

III Vị trí tuyển dụng: Kế toán vốn đầu tư và theo dõi chi phí hoạt động của Ban 

01 Vy Thị Huệ 19/05/1983 Nữ Tày Đại Học Kế toán Tiếng Anh B 
UDCN thông 

tin cơ bản 
Dân tộc 
thiểu số 

 

           Danh sách: 04 thí sinh 
 

    
 


