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SỞ NỘI VỤ 

 

Số:        /QĐ-SNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày       tháng      năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức 

Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
 

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 số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 

thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc 

UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1272/TTr-

STTTT ngày 31/8/2021 về đề nghị phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 

2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền 

thông (theo hình thức xét tuyển) với số lượng 01 người trúng tuyển. 

(Có danh sách trúng tuyển viên chức kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng Công 

chức, viên chức Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CCVC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Trịnh Hoàng Thắng                    



DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2021 
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SNV ngày          tháng         năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) 

 
 

TT Họ và tên Năm sinh 
Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Chuyên môn 

Vị trí tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp, 

mã số tuyển 

dụng 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Trình độ 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

1 
Nguyễn Tiến 

Đạt 
29/12/1990 Kinh 

Số 31, tổ 10, 

phường 

Nam Thanh, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Thạc sĩ 
Công nghệ 

thông tin 

Viên chức 

quản trị  

viên hệ 

thống, Trung 

tâm Công 

nghệ thông 

tin và Truyền 

thông 

Viên chức 

A1, chức 

danh nghề 

nghiệp 

chuyên viên, 

mã số 01.003 

85,6 0 85,6 

Tổng số 01 người./. 
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