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Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển  

kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Báo chí  

 

 

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi 

tuyển công chức năm 2020 của Cục Báo chí; 

Cục Báo chí thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển 

công chức năm 2020 của Cục Báo chí như sau: 

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển  

 

STT 
Họ và 

Tên 

Năm 

sinh 

Kết quả thi trắc 

nghiệm Vòng 1 
Kết quả thi 

phỏng vấn 

Vòng 2 

Điểm 

ưu tiên 
Kết quả 

Kiến 

thức 

chung 

Tiếng 

Anh 

 

Tin học 

1 
Hoàng 

Thùy Linh 
1989 39/60 

Miễn 

thi 
19/30 83/100 Không 

Trúng tuyển vị 

trí Quản lý 

Báo chí Trung 

ương 

2 
Chu Thị 

Kiều Trang 
1994 39/60 24/30 22/30 77/100 Không 

Trúng tuyển vị 

trí Quản lý 

Báo chí Địa 

phương 

3 
Vũ Thùy 

Dung 
1997 50/60 28/30 20/30 87,67/100 Không 

Trúng tuyển vị 

trí Thanh tra 

4 
Trương 

Thái Bình 
1995 36/60 17/30 20/30 78,67/100 Không 

Trúng tuyển vị 

trí Hành chính 

- Tổng hợp 

2. Về hoàn thiện hồ sơ người trúng tuyển 

Trước ngày 10/8/2021, các thí sinh trúng tuyển phải đến Cục Báo chí (số 7 

Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để hoàn thiện hồ sơ 



tuyển dụng (nộp 01 bộ hồ sơ tuyển dụng và xuất trình bản chính để đối chiếu kiểm 

tra). Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

1. Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ, bảng kết quả học tập và giấy tờ 

có xác nhận kinh nghiệm công tác trong Phiếu đăng ký dự tuyển công chức. 

- Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn 

đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

- Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ theo quy định 

thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

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

3. Giấy khám sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 

ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng. 

4. Bản sao công chứng hợp đồng lao động; xác nhận quá trình đóng BHXH 

(nếu có). 

(Chi tiết liên hệ: đ/c Lê Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cục Báo chí, 

điện thoại: 0982627888) 

Thông báo này được gửi tới thí sinh trúng tuyển, đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và niêm yết tại trụ sở Cục Báo chí./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Vụ TCCB (để b/c); 

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải); 

- Các thí sinh trúng tuyển; 

- Hội đồng thi tuyển CC CBC; 

- Lưu: VT, VP, LVD (12). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

 
Nguyễn Thanh Lâm 
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