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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020
của Cục Thông tin đối ngoại
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng
ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số
loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên
chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và
thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 2049/QĐ-BTTTT ngày 25/11/2020 của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức
năm 2020 của Cục Thông tin đối ngoại;
Cục Thông tin đối ngoại thông báo một số nội dung cụ thể như sau:
1. Thông báo kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cục
Thông tin đối ngoại và công nhận 05 thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng
viên chức năm 2020 theo Quyết định số 2049/QĐ-BTTTT ngày 25/11/2020 của
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Thí sinh trúng tuyển phải đến Cục Thông tin đối ngoại (Văn phòng, địa
chỉ tầng 9 Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để xuất
trình các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định trước ngày
30/12/2020.
Cục Thông tin đối ngoại trân xin thông báo để người dự tuyển và được
biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thí sinh trúng tuyển theo QĐ
số 2049/QĐ-BTTTT;
- Lãnh đạo Cục;
- HĐTDVC;
- Trung tâm Thông tin Bộ TTTT (để đăng tin);
- Trung tâm BC&HTTTQT (để đăng tin);
- Lưu: VT, HSVC.

CỤC TRƯỞNG

Đoàn Công Huynh

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA CỤC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-TTĐN ngày 30/11/2020 của Cục
trưởng Cục Thông tin đối ngoại)

Stt

Họ tên

1 Diêm Thị Hương
Giang
2 Nguyễn Thị Kim
Oanh
3 Nguyễn Thị
Phương Thúy
4 Vương Thanh Tú
5 Cầm Sơn Tùng

Ngày
tháng Vị trí ứng
năm
tuyển
sinh
1989 Biên tập
viên
1989 Biên tập
viên
1993 Kế toán
viên
1985 Công nghệ
thông tin
1987 Thiết kế
mỹ thuật

Thi Vòng 1
Kết quả
Điểm Tổng
Kiến
Tiếng Tin sát hạch
ưu tiên điểm
thức
Anh học vòng 2
chung
49/60 19/30 21/30
95
0
95
47/60

18/30 17/30

93

0

93

45/60

16/30 20/30

75

0

75

49/60

24/30 Miễn
thi
15/30 21/30

95

0

95

95

05

100

44/60

DANH MỤC HỒ SƠ VIÊN CHỨC
(Kèm theo thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức
năm 2020 của Cục Thông tin đối ngoại)

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu quy định, có dán ảnh 4x6), có xác
nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ
sơ;
2. Bản chính và bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập
theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường
hợp các văn bẳng, chứng chỉ 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;
3. Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm
quyền theo quy định của pháp luật;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng theo quy định do cơ
quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông
tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám
sức khỏe;
5. Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp;
6. Bản sao Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm
quyền chứng thực (nếu có);
7. Đối với người dự tuyển đã qua hợp đồng thực hiện nhiệm vụ hoặc công
việc phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển thì nộp bản chứng thực hợp
đồng lao động và sổ bảo hiểm xã hội (nếu có)./.

