
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  214/TB-SKHĐT An Giang, ngày 14 tháng 8 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của                                                               

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung 

tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-SKHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Giám 

đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 

2019 của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp; 

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-HĐXTVC ngày 09/8/2019 của Hội đồng xét tuyển 

viên chức về kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ Doanh 

nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐXTVC ngày 09/8/2019 của Hội đồng xét 

tuyển viên chức về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của 

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang thông báo về kết quả xét tuyển viên 

chức năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 02 người; trong đó: 

- Vị trí 1: Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư - 01 người. 

 - Vị trí 2: Dịch thuật các tài liệu xúc tiến đầu tư và các tài liệu khác có liên 

quan đến công tác xúc tiến đầu tư - 01 người. 

2. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 04 hồ sơ; 

trong đó: hồ sơ dự tuyển vị trí 1 Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư là 02 

hồ sơ và hồ sơ dự tuyển vị trí 2 Dịch thuật các tài liệu xúc tiến đầu tư và các tài liệu 

khác có liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư là 02 hồ sơ. 

3. Hồ sơ đủ điều kiện tham dự xét tuyển: 

3.1. Vị trí 1: Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư: 02 hồ sơ 

(1). Châu Trần Sơn Điền. 

(2). Nguyễn Tiến Phương Linh. 

3.2. Vị trí 2: Dịch thuật các tài liệu xúc tiến đầu tư và các tài liệu khác có liên 

quan đến công tác xúc tiến đầu tư: 02 hồ sơ 

(1). Đổng Ngọc Kim Ngân. 

(2). Diệp Thị Diễm Trúc. 
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4. Hồ sơ không đủ điều kiện tham dự xét tuyển: không có. 

5. Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn: 

Ngày 22/7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang đã Thông báo triệu 

tập thí sinh đến tham dự phỏng vấn vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 05/8/2019 tại Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, số 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang.    

- Vị trí 1: Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư: 02 hồ sơ. 

(1) Châu Trần Sơn Điền, sinh năm 1991  - Số báo danh VT1-01. 

(2) Nguyễn Tiến Phương Linh, sinh năm 1987 - Số báo danh VT1-02. 

- Vị trí 2: Dịch thuật các tài liệu xúc tiến đầu tư và các tài liệu khác có liên 

quan đến công tác xúc tiến đầu tư: 01 hồ sơ. 

(1) Đổng Ngọc Kim Ngân, sinh năm 1994   - Số báo danh VT2-01. 

(2). Diệp Thị Diễm Trúc, sinh năm 1994   - Số báo danh VT2-02. 

6. Thí sinh tham dự phỏng vấn: 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển và được thông 

báo triệu tập: 04 thí sinh (Vị trí 01: 02 thí sinh và Vị trí 02: 02 thí sinh).  

- Đến thời gian triệu tập (07 giờ 00, ngày 05/8/2019), có mặt tham dự: 04 thí 

sinh, không có mặt tham dự: 00 thí sinh. 

6.1. Kết quả phỏng vấn vị trí 01 - Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội 

đầu tư: 

 Vào lúc 07 giờ 30 phút, Ban Kiểm tra sát hạch mời 02 thí sinh: Châu Trần 

Sơn Điền và Nguyễn Tiến Phương Linh kiểm tra tình trạng đề thi còn niêm phong, 

sau đó lần lượt tiến hành thực hiện các thủ tục mở đề, chọn đề cho từng thí sinh. 

Theo đó, việc chọn đề ngẫu nhiên, chuẩn bị nội dung trả lời và phỏng vấn đối 

với 02 thí sinh đăng ký xét tuyển Vị trí 01 cụ thể như sau:  

(1) Châu Trần Sơn Điền, số báo danh: VT1-01, sinh năm 1991 tham dự 

phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 01.  

(2) Nguyễn Tiến Phương Linh, số báo danh: VT1-02, sinh năm 1987 tham 

dự phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 01. 

- Kết quả phỏng vấn vị trí 01 - Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, 

cụ thể điểm kết quả phỏng vấn các thí sinh từ cao xuống thấp như sau: 

(1) Châu Trần Sơn Điền, số báo danh: VT1-01, sinh năm 1991 tham dự 

phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 01 - Số điểm là: 80 điểm. 

(2) Nguyễn Tiến Phương Linh, số báo danh: VT1-02, sinh năm 1987 tham 

dự phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 01 - Số điểm là: 35 điểm. 

6.2. Kết quả phỏng vấn Vị trí 02 - Dịch thuật các tài liệu xúc tiến đầu tư 

và các tài liệu khác có liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư: 
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  Vào lúc 08 giờ 40 phút, Ban Kiểm tra sát hạch mời 02 thí sinh: Đổng Ngọc 

Kim Ngân và Diệp Thị Diễm Trúc kiểm tra tình trạng đề thi còn niêm phong, sau 

đó lần lượt tiến hành thực hiện các thủ tục mở đề, chọn đề cho từng thí sinh. 

Theo đó, việc chọn đề ngẫu nhiên, chuẩn bị nội dung trả lời và phỏng vấn đối 

với 02 thí sinh đăng ký xét tuyển Vị trí 02 cụ thể như sau:  

(1) Đổng Ngọc Kim Ngân, số báo danh: VT2-01, sinh năm 1994 tham dự 

phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 02.  

(2) Diệp Thị Diễm Trúc, số báo danh: VT2-02, sinh năm 1994 tham dự 

phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 02. 

- Kết quả phỏng vấn vị trí 02 - Dịch thuật các tài liệu xúc tiến đầu tư và các 

tài liệu khác có liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, cụ thể điểm kết quả phỏng 

vấn các thí sinh từ cao xuống thấp như sau: 

(1) Diệp Thị Diễm Trúc, số báo danh: VT2-02, sinh năm 1994 tham dự 

phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 02 - Số điểm là: 90 điểm. 

(2) Đổng Ngọc Kim Ngân, số báo danh: VT2-01, sinh năm 1994 tham dự 

phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 02 - Số điểm là: 70 điểm. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang thông báo về kết quả xét tuyển viên 

chức năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp để thí sinh biết./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   
- Sở Nội vụ (để báo cáo); 

- Hội đồng xét tuyển viên chức (các 

thành viên); 

- Thành viên Ban Giám sát; 

- Cổng Thông tin điện tử của Sở 

KH&ĐT; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 
 
 

 Lê Văn Phước 
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