
 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-HĐXT            Kon Tum, ngày      tháng     năm   
 

THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 

 làm việc tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y  

 

Kính gửi: Các thí sinh đăng ký dự tuyển. 

Căn cứ Nghị định 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 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-BQLKKT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ban 

quản lý Khu kinh tế về tuyển dụng viên chức Ban quản lý Khu kinh tế năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BQLKKT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của 

Ban quản lý Khu kinh tế về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 

2021 làm việc tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y (là đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum) năm 2021 thông báo 

kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển như sau: 

- Kết quả xét tuyển và danh sách người trúng tuyển: (Theo danh sách đính 

kèm). 

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức 

phỏng vấn kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan Ban quản lý Khu kinh tế để hoàn thiện 

hồ sơ tuyển dụng. Thành phần hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Nghị định 

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./. 
 

 Nơi nhận:                                                                                   
- Thí sinh theo danh sách; 

- Lãnh đạo BQLKKT; 

- Thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Lưu: VT, VP, H/s xét tuyển. 

   TM.HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 

PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU 

KINH TẾ TỈNH KON TUM 
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PHỤ LỤC 

Kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 

 làm việc tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y  

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐXT ngày   tháng 9 năm 2021 

 của Hội đồng xét tuyển viên chức) 

 

 

TT Họ và tên 
Số báo 

danh 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

xét 

tuyển 

Kết quả 

 Vị trí: Hành chính tổng hợp (01 chỉ tiêu) 

01 Ngô Thị Mỹ Duyên 01 99 0 99 Trúng tuyển 

02 Y Thơ 02 92,3 5 97,3 Không trúng tuyển 

 

 Danh sách gồm có: 02 người. 
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PHỤ LỤC 

Danh sách người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 

 làm việc tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y  

(Kèm theo Thông báo số    /TB-HĐXT ngày   tháng 9 năm 2021 

 của Hội đồng xét tuyển viên chức) 

 

 

TT Họ và tên 
Số báo 

danh 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

xét 

tuyển 

Kết quả 

 Vị trí: Hành chính tổng hợp (01 chỉ tiêu) 

01 Ngô Thị Mỹ Duyên 01 99 0 99 Trúng tuyển 

       

 

 Danh sách gồm có: 01 người. 
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