
THÔNG BÁO  

Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy  

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 

  

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 Quyết định số 01/QĐ-SKHCN ngày 11/01/2021 của Sở Khoa học và Công 

nghệ về việc phê duyệt kết quả xét tuyển Viên chức năm 2020 của Văn phòng thúc đẩy 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo các ông, bà có tên trong danh sách trúng 

tuyển viên chức kèm theo Quyết định số 01/QĐ-SKHCN ngày 11/01/2021 (Danh sách 

kèm theo). 

Đề nghị người trúng tuyển có tên trong danh sách nêu trên trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày thông báo đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu (số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) hoàn 

thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; 

- Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng;  

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

Thông báo này được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và 

Công nghệ (http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn ), Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng tỉnh (http://chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn ) 

Lưu ý: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát 

hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự 

tuyển thì thực hiện giải quyết theo quy định của pháp luật./. 

(Đính kèm Quyết định số 01/QĐ-SKHCN ngày 11/01/2021 của Sở KH&CN) 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Sở KH&CN (b/c) 

- Chủ tịch HĐTDVC (b/c);  

- Trung tâm TT&ƯD KH&CN (đăng tin); 

- Chi cục TCĐLCL (đăng tin); 

- Lưu: VT, HĐTD.                                                                         
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DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC VĂN PHÒNG THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP  

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH NĂM 2020 

(Kèm theo Thông báo số …. /TB-HĐTD ngày……/01/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020) 
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1 Trịnh Thành Trung 
08/9/

1993 
 Thanh Hóa Đại học 

Kỹ sư cơ 

khí 

IELTS 5.0 

(tương 

đươngB1) 

B 89,67 0 89,67 Trúng tuyển 
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