
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         /TB-SNV Hà Nam, ngày         tháng 9 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ năm 2022 
 

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh 

Hà Nam phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

thuộc Sở Nội vụ năm 2022; 

Căn cứ kết quả kiểm tra Hồ sơ dự tuyển (vòng 1) của Ban Kiểm tra phiếu 

và hồ sơ đăng ký dự tuyển; 

Căn cứ vào đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nội vụ. 

Sở Nội vụ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn 

kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ năm 2022 

như sau: 

1. Về số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển của thí sinh 
 

- Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 01 

- Thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn: 01 

- Thí sinh không điều kiện tham dự phỏng vấn: 0 

(có danh sách cụ thể kèm theo) 

2. Thời gian 
- Tập trung để nghe phổ biến nội quy phỏng vấn: 14h00 ngày 08/9/2022. 

- Phỏng vấn: Từ 14h30 ngày 08/9/2022. 

3. Địa điểm: Tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam (Khu 

Đô thị Bắc Châu Giang, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) 

Sở Nội vụ gửi thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn đến thí 

sinh theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký (khi nộp hồ sơ dự tuyển). Đến trước ngày 

phỏng vấn, thí sinh chưa nhận được thông báo triệu tập đề nghị liên hệ trực tiếp 

với Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam, số 165 đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam. 

Sở Nội vụ thông báo để thí sinh được biết và thực hiện nội dung này./. 

(Thông báo và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn được 

niêm yết công khai tại Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam) 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/c);  
- Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ;  
- Lưu: VT, HĐXT.  
  

 

 Trương Công Khải 

  



UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM LƯU TRỮ 

LỊCH SỬ THUỘC SỞ NỘI VỤ NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SNV ngày       tháng 9 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam) 
 

 

 

tt Họ tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Quê quán Vị trí dự tuyển 

Mã 

ĐKDT 

Trình độ đào tạo 
Chứng 

chỉ  

Trình độ 

ngoại 
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Trình độ 
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Điểm 

ưu 

tiên Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

1.  Nguyễn Thị Đào  23/11/1993 Phủ Lý, Hà Nam Kế toán KT ĐH  Kế toán 
 

Anh B 
Ứng dụng 

CNTTCB 
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