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THÔNG BÁO  

Kết quả thi viết môn kiến thức chung và chuẩn bị thi đề án thi tuyển  

chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

 

Căn cứ kết quả tổng hợp điểm thi viết môn kiến thức chung của Ban chấm 

thi, kết quả ráp phách, tổng hợp điểm của Ban phách (Biên bản kèm theo),  

Hội đồng thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng thông báo kết quả điểm thi viết môn kiến thức chung và thông báo thi 

đề án như sau: 

I. KẾT QUẢ THI VIẾT MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

STT Số báo danh 
Họ và tên thí sinh 

dự tuyển 

Số điểm 

(Bằng số) 
Số điểm (Bằng chữ) 

1 01/HĐTT.CCT21 Đỗ Vũ Khoa 70,3 Bảy mươi phẩy ba. 

2 02/HĐTT.CCT21 Ôn Đăng Khoa 61,2 Sáu mươi mốt phẩy hai. 

Ghi chú: 01 Thí sinh không tham dự thi do có kết quả xét nghiệm PCR dương tính 

với Sars-Cov2 ngày 29/3/2022 (Đã được Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chấp thuận 

không dự thi). 

KẾT LUẬN: 02 (hai) thí sinh có tên nêu trên đạt yêu cầu, đủ điều kiện 

tham dự vòng thi trình bày Đề án. 

II. THỜI GIAN CHUẨN BỊ ĐỀ ÁN, THI TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN 

1. Thời gian chuẩn bị Đề án 

Các thí sinh chuẩn bị Đề án theo đề cương hướng dẫn đính kèm. 

Số lượng: 01 bản chính (Hoàn chỉnh, đóng gáy) và 01 bản đầy đủ (không 

đóng gáy, để thuận tiện sao chụp gửi các thành viên Ban giám khảo).  

2. Thời gian nộp Đề án 

Thí sinh nộp Đề án cho Hội đồng thi tuyển (qua thư ký Hội đồng) trong 

vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày phát hành thông báo này. 

3. Thời gian thi trình bày Đề án: 

Không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nộp Đề án (có 

thông báo triệu tập cụ thể).  

4. Địa điểm thi trình bày Đề án: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ 

(Tầng 5). 
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5. Thành phần tham dự: 

- Các thí sinh đủ điều kiện tham dự (Danh sách nêu trên). 

- Tất cả thành viên Hội đồng thi tuyển theo Quyết định số 35/QĐ-SKHCN 

ngày 18/3/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chủ trì, điều hành, quyết định việc thí sinh phải 

trả lời câu hỏi chất vấn của các thành viên Hội đồng, đảm bảo thời gian trình bày 

đề án của thí sinh, thời gian chất vấn của các thành viên Hội đồng và thời gian trả 

lời chất vấn của thí sinh đúng quy định. 

- Đại diện Ban giám sát kỳ thi. 

6. Tổ chức thực hiện 

Giao Thư ký Hội đồng tham mưu thông báo triệu tập, giấy mời theo thời 

gian quy định; lập thủ tục bốc thăm thứ tự trình bày đề án, phiếu chấm điểm Đề 

án, tổng hợp điểm chấm thi, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển trước khi công 

bố kết quả. 

Trên đây là Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Ô. Lê Văn Minh - TUV, P.TBTGTU 

(Thành viên Hội đồng, Ban chấm thi); 

- B. Ngô Thị Liên- Hiệu trưởng Trường 

Chính trị tỉnh (Thành viên Hội đồng, Ban 

chấm thi); 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các thí sinh dự thi; 

- TTTTUD (đăng tin website); 

- Niêm yết thông báo tại Sở KH&CN; 

- Lưu VT_nnp. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Danh 

(Chủ tịch Hội đồng thi tuyển) 
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