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Hà Nội, ngày       tháng      năm  

THÔNG BÁO 

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn  

tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức 

 Căn cứ Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; 

 Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-QLCL ngày 27/4/2021 của Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên 

chức; Quyết định số 219/QĐ-QLCL ngày 29/10/2021 của Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản phê phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức; 

 Hội đồng xét tuyển viên chức Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản thông báo một số nội dung như sau: 

 1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh xét tuyển vòng 2: 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức (danh sách nêu tại 

Phụ lục gửi kèm) 

 Danh sách thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức được niêm yết 

công khai tại địa điểm xét tuyển và tại các đơn vị có thí sinh đăng ký dự tuyển; 

đồng thời đăng tải trên trang tin điện tử của Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản: www.nafiqad.gov.vn. 

 2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2 

- Thời gian: Thứ Sáu ngày 12/11/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 -  Địa chỉ: 

Số 167-175 đường Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. 

Đà Nẵng. 

- Chương trình chi tiết: 

  



 

Thời gian Nội dung 

7h30’- 8h00’  Thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 

8h00’- 8h30’  

- Phổ biến quy chế, nội quy kỳ xét tuyển; quy trình thực hiện 

phỏng vấn; 

- Giải đáp thắc mắc (nếu có) 

8h30’-8h45’  Khai mạc kỳ xét tuyển 

9h00’ - 12h00’ Phỏng vấn 

3. Những quy định đối với thí sinh 

- Thí sinh rà soát, đối chiếu lại các thông tin chi tiết trong danh sách triệu 

tập, nếu có thông tin chưa chính xác đề nghị phản ánh bằng văn bản và gửi về 

Hội đồng xét tuyển hoặc đơn vị tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển để xem xét 

giải quyết (gửi trước 03 ngày làm việc tính đến thời điểm tổ chức xét tuyển). 

- Có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng giờ qui định; mang theo giấy tờ tùy 

thân có dán ảnh (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc giấy phép lái xe, hộ 

chiếu, thẻ đảng viên) để kiểm tra, đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn. 

- Trường hợp thí sinh vắng mặt cả buổi theo lịch đã thông báo sẽ bị mất 

quyền tham dự phỏng vấn. 

- Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: Chủ động cập nhật thường 

xuyên các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của địa phương nơi cư trú và 

của thành phố Đà Nẵng để đảm bảo tuân thủ đầy đủ trong quá trình di chuyển và 

tham dự kỳ xét tuyển. 

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan lưu ý thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Vụ TCCB (để b/c); 

- Các đơn vị có vị trí dự tuyển (t/hiện); 

- Website Cục; 

- Lưu: VT, HĐXT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
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Phụ lục 

DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐXTVC ngày      tháng11 năm 2021  

của Hội đồng xét tuyển viên chức Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

TT 
Vị trí việc làm, 

Họ và tên thí sinh 

Chỉ tiêu tuyển 

dụng 
Số báo danh 

Ngày, tháng, năm sinh 
Diện ưu tiên 

Nam Nữ 

A 
Trung tâm chất lượng nông lâm 

thủy sản vùng 1 
04 

 
   

I Tổng hợp, chứng nhận 1     

1 Đỗ Thị Trang  1.01  29/08/1995 Không 

II Kế toán  1     

1 Trần Thị Hằng  1.02  08/01/1982 Không 

III 
Cung ứng dịch vụ đảm bảo chất 

lượng, ATTP NLTS 
1 

 
   

1 Ngô Thị Tâm  1.03  18/10/1992 Không 

2 Hoàng Thị Dung  1.04  23/07/1993 Không 

IV 
Phân tích mẫu và xử lý kết quả phân 

tích (kiểm nghiệm hóa học) 
1 

 
   

 /      

B 
Trung tâm chất lượng nông lâm 

thủy sản vùng 2 
03 

    

I 
Cung ứng dịch vụ đảm bảo chất 

lượng, ATTP NLTS 
1 

    

1 Lê Quốc Nghĩa  2.01 25/01/1989  Không 

II Tổng hợp, chứng nhận 1     

1 Phan Thị Minh Tuyền  2.02  01/11/1990 Không 

III Phân tích mẫu và xử lý kết quả phân 1     



 

TT 
Vị trí việc làm, 

Họ và tên thí sinh 

Chỉ tiêu tuyển 

dụng 
Số báo danh 

Ngày, tháng, năm sinh 
Diện ưu tiên 

Nam Nữ 

tích (kiểm nghiệm sinh học) 

1 Đinh Nữ Hoàng Hà  2.03  30/12/1991 Không 

C 
Trung tâm chất lượng nông lâm 

thủy sản vùng 3 
03 

 
   

I Kế toán 2     

1 Tôn Nữ Cẩm Đóa  3.01  20/09/1976 Không 

2 Nguyễn Thị Nhật Linh  3.02  08/01/1988 Không 

II 
Cung ứng dịch vụ đảm bảo chất 

lượng, ATTP NLTS 
1 

 
   

1 Nguyễn Lê Kỳ Phán   3.03 23/08/1989  Không 

D 
Trung tâm chất lượng nông lâm 

thủy sản vùng 5 
03 

    

I Tổng hợp, chứng nhận 1     

1 Trần Kim Nguyên  5.01  12/12/1987 Không 

II 
Phân tích mẫu và xử lý kết quả phân 

tích (kiểm nghiệm sinh học) 

1  
   

1 Lê Như Nguyệt  5.02  14/01/1982 Không 

III Thủ quỹ 1     

1 Nguyễn Thị Lan  5.03  02/05/1979 Không 

E 
Trung tâm chất lượng nông lâm 

thủy sản vùng 6 
06 

 
   

I 
Phân tích mẫu và xử lý kết quả phân 

tích (kiểm nghiệm sinh học) 
1 

 
   

1 Võ Chí Đức  6.01 03/08/1986  Không 

2 Nguyễn Hải Đăng  6.02 15/06/1993  Không 



 

TT 
Vị trí việc làm, 

Họ và tên thí sinh 

Chỉ tiêu tuyển 

dụng 
Số báo danh 

Ngày, tháng, năm sinh 
Diện ưu tiên 

Nam Nữ 

II Kế toán 2     

1 Phan Thị Hằng  6.03  04/11/1993 Không 

2 Huỳnh Huy Trường   6.04 06/02/1990  Không 

III 
Phân tích mẫu và xử lý kết quả phân 

tích (kiểm nghiệm hóa học) 
1 

 
   

1 Lê Thị Thùy Linh  6.05  24/04/1985 Không 

IV Tổng hợp, chứng nhận 1     

1 Trần Thị Xuân Huyền   6.06  05/03/1987 Không 

V 
Lấy mẫu thẩm tra ATTP, lấy mẫu 

kiểm tra lô hàng XNK 
1 

 
   

1 Dương Hùng Vương  6.07 05/02/1982  Không 

G 

Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm 

chứng và Tư vấn chất lượng nông 

lâm thủy sản 

03 

 

   

I Chuyên viên hành chính-quản trị 1     

1 Nguyễn Như Khải  K.01 11/05/1996  Không 

II 
Cung ứng dịch vụ đảm bảo chất 

lượng, ATTP NLTS 
1 

 
   

1 Nguyễn Thị Lan  K.02  28/06/1989 Không 

III 
Phân tích mẫu và xử lý kết quả phân 

tích (kiểm nghiệm sinh học) 
1 

 
   

1 Lê Mai Hương  K.03  08/02/1996 Không 

2 Hoàng Minh Đức  K.04 22/02/1995  Không 
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