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Trà Vinh, ngày     tháng  6   năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển Vòng 1  

“Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển  
đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của các vị trí  

việc làm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Cơ sở Cai nghiện ma túy”  
 

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/5/2022 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc 
tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh năm 2022 (Hội đồng xét 

tuyển viên chức).  

Xét kết quả kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại 
Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của các vị trí việc làm tại Trung tâm Bảo trợ xã 

hội, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, ý kiến 
của các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức tại cuộc họp ngày 06/6/2022; Hội 

đồng xét tuyển viên chức thông báo kết quả xét tuyển Vòng 1 như sau: 

1. Trung tâm Bảo trợ xã hội 

1.1. Đối với vị trí: Viên chức Phụ trách khám,điều trị, chăm sóc sức khỏe đối tượng  

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 01 phiếu 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: 01 người (kèm theo danh sách) 

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến 
thức chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: Không có 

1.2. Đối với vị trí: Viên chức Điều dưỡng  

Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: Không có 

2. Cơ sở Cai nghiện ma túy 

2.1 Đối với Vị trí Viên chức phụ trách Hành chính, tổng hợp, quản trị 

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 01 phiếu 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: 01 người (kèm theo danh sách) 

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến 
thức chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: Không có 

2.2 Đối với Vị trí Viên chức phụ trách Quản trị 

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 01 phiếu 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: 01 người (kèm theo danh sách) 

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến 
thức chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: Không có 

 



2.3. Đối với Vị trí Viên chức Phụ trách lĩnh vực thu thập thông tin học viên 

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 02 phiếu 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: 02 người (kèm theo danh sách) 

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến 
thức chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: Không có. 

2.4. Đối với Vị trí Viên chức Phụ trách tư vấn giáo dục, phục hồi hành vi học 

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 13 phiếu 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: 13 người (kèm theo danh sách) 

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: Không có 

2.5. Đối với Vị trí Viên chức Phụ trách Xây dựng kế hoạch các hoạt động lao 

động trị liệu học viên 

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 04 phiếu 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: 04 người (kèm theo danh sách) 

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến 
thức chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: Không có 

2.6. Đối với Vị trí Viên chức Phụ trách quản lý học viên 

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 02 phiếu 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: 02 người (kèm theo danh sách) 

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch năng lực, kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2: Không có 
 

Thư ký Hội đồng xét tuyển viên chức có trách nhiệm thông báo trực tiếp qua số 
điện thoại liên hệ của thí sinh (cung cấp trên phiếu đăng ký dự tuyển) và thông tin trên 

website của Sở để các thí sinh được biết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- BGĐ Sở; 

- Ban Kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển; 

- Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Trung tâm BTXH; 

- Cổng Thông tin điện tử của Sở LĐTBXH; 

- Các thí sinh dự tuyển viên chức; 

- Lưu: HĐXT. 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Tô Thị Thu Hồng 

(Phó Giám đốc Sở Lao động – TBXH) 



SỞ LAO ĐỘNG - TBXH 

HỘI ĐỒNG 

 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH THÍ SINH  
ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC 

 TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI, CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY 
(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐXTVC ngày      /6/2022 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức ) 

 
STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

Anh) 

Tin học Đối tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 
Nam Nữ Trình 

độ 
Chuyên 
ngành 

Hình thức 
đào tạo 

Xếp 
 loại 

1 Trung tâm Bảo trợ xã hội           

1.1 Vị trí Viên chức Phụ trách khám,điều trị, chămsóc sức khỏe đối tượng (1) 
   

 

01 

 

Tô Hồng Châu 
 

1996 Trung cấp Y sĩ Chính quy Giỏi A A Không  

1.2 Vị trí Viên chức Điều dưỡng: (0)         

2 Cơ sở Cai nghiện ma túy          

2.1 Vị trí Viên chức phụ trách Hành chính, tổng hợp, quản trị      

01 

 

Phạm Thị Thủy Tiên 
 

1989 Đại học 
Công nghệ 
thông tin 

Vừa làm  
vừa học 

TB-Khá B1 Đại học CNTT Không  

2.2 Vị trí Viên chức phụ trách Quản trị         

01 

[  

Phan Quốc Sơn 1997 
 

Đại học 
Quản trị 
nhân lực 

Chính quy Khá B1 
Ứng dụng 

 CNTT nâng cao 
Không  

2.3 Vị trí Viên chức Phụ trách lĩnh vực thu thập thông tin học viên       

01 

 

Lê Minh Thành 1985 
 

Đại học 
Công tác 

xã hội 
Vừa làm  
vừa học 

TB-Khá B A 
Bộ đội 
xuất ngũ 

 

02 

 

Tô Trung 1985 
 

Đại học 
Công tác 

xã hội 
Vừa làm  
vừa học 

TB-Khá B 
Trung học 

chuyên nghiệp 
Tin học 

Dân tộc 
Kmer 

 



STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

Anh) 

Tin học Đối tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 
Nam Nữ Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Hình thức 

đào tạo 

Xếp 

 loại 

2.4 Vị trí Viên chức Phụ trách tư vấn giáo dục, phục hồi hành vi học      

01 

 

Nguyễn Quốc Bình 1997  Đại học Luật Chính quy Khá B1 
Ứng dụng 

 CNTT cơ bản 
Không  

02 

 

Trần Nguyễn Nguyên Chương 2000  Đại học Luật Chính quy Giỏi B1 
Ứng dụng 

 CNTT cơ bản 
Không  

03 

 

Huỳnh Yến Khoa  1995 Đại học Luật Chính quy Khá B B Không  

04 

 

Trần Thị Kim Ngân  2000 Đại học Luật Chính quy Giỏi B1 
Ứng dụng 

 CNTT cơ bản 
Không  

05 

 

Hồ Hải Như  1997 Đại học Luật Chính quy Khá B1 
Ứng dụng 

 CNTT cơ bản 
Không  

06 
Lâm Thị Huỳnh Như 

 1996 Đại học Luật 
Vừa làm  
vừa học 

Khá B B Không  

07 
Nguyễn Thị Thảo Như 

 2000 Đại học Luật Chính quy Giỏi B1 
Ứng dụng 

 CNTT cơ bản 
Không  

08 
Nguyễn Hữu Phước 

1990  Đại học Luật 
Vừa làm  
vừa học 

Trung bình B1 B 
Bộ đội 

xuất ngũ 
 

09 

[  

Kim Thanh 1989 
 

Đại học Luật 
Vừa làm  
vừa học 

TB-Khá B A 
Dân tộc 
Kmer 

 

10 

 

Nguyễn Văn Thanh 1977  Đại học Luật 
Vừa làm  
vừa học 

TB-Khá B A Không  

11 

 

Nguyễn Minh Toàn 1994  Đại học Luật Chính quy Trung Bình B B Không  

12 

 

Nguyễn Minh Tuấn 1986  Đại học Luật Từ xa Khá B A 
Bộ đội 

xuất ngũ 
 

13 

 

Nguyễn Phương Uyên  1997 Đại học Luật Chính quy Khá B B Không  



STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

Anh) 

Tin học Đối tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 
Nam Nữ Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Hình thức 

đào tạo 

Xếp 

 loại 

2.5 Vị trí Viên chức Phụ trách Xây dựng kế hoạch các hoạt động lao động trị liệu học viên      
 

01 Nguyễn Văn Thi 1978  Đại học 
Quản trị 

kinh doanh 
Từ xa Khá B A Không 

 

02 Thạch Ngọc Trang 1985  Đại học 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính quy Khá B B 

Dân tộc 
Kmer 

 

03 Nguyễn Minh Trí 1985  Đại học Luật 
Vừa làm  
vừa học 

Khá B A Không 
 

04 Nguyễn Anh Văn 1997   Đại học Luật Chính quy Khá B 
Ứng dụng 

 CNTT nâng cao 
Không 

 

2.6 

 

Vị trí Viên chức Phụ trách quản lý học viên             

 

01 Châu Thanh Phong 1985  
 

Trung 
cấp 

Kỹ thuật 
viễn thông 

Chính quy Trung bình B1 A Không 
 

02 Lê Thanh Thiện 1982  
Trung 
cấp 

Quản lý 
TTXH ở 

địa bàn cơ 
sở 

Vừa làm  
vừa học 

TB-Khá A A 
Bộ đội 

xuất ngũ 

 

 

Danh sách này có 24 thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức 
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