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4 qiuã xét tuyên viên chfrc sy' nghip nm 2019 ti Tru'b'ng Trung cap
nghê Thu'ong mai Du lch trirc thuic So' Cong Thwrng ThanhHóa—

'4

Thirc hin Phu'cng an sO^ 322/PA-SCT ngày 18/4/2019 cüa S& Cong
Thanh Hóa ye vic tuyên dung viên chirc sir nghip ti Tru'O'ng Trung
ma i Du Ijch trirc thuc So Cong Thtrcng Thanh Hóa näm
019, Hi dông tuyCn d ung viên chrc Trung Trung cap nghê Thuong ma i Du
Ijch báo cáo Sâ Cong Thuo'ng kêt qua xét tuyên nhu sau:
I. Kt qua tO
^ chü'c thyc hin kiêm tra ho so'
Ngày 21/5/2019, Hi dng tuyn ding viên chüc Nhà trung dä to chüc
thâm djnh ho so cCa các irng viên dir tuyên
Qua kirn tra ho^ so, di chiu các diu kiên, tiêu chuân theo Van bàn so
3367/UBND-THKH ngày 25/3/2019 cña UBND tinh Thanh Hóa ye vic chap
thun Kê hoch tuyên dung viên chrc Tru'mg Trung cap nghê Thiiong ma i Du
ljch trixc thuc So COng Thisong, Hôi dOng tuyên dung dä thông qua danh sách
Ling viên có dU diêu kin tham gia tuyên dung, bao gôm:
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H
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Bang cap chuyên mOn

Ho khã u thu'Ong trü

SN 07, dixng Lê Van Huu,
1 D Di.irc Tüng 06/01/1989 phung Tan Son, Tp. Thanh
Hóa, tinh Thanh HOa

Thtc s Kinh tê chuyén ngành
Quán trj kirih doanh, Ur nhân
Tài chInh - Ngân hang
chuyên ngánh Tài chInh

Khu pho^ Khánh San, phu?ng Tot nghip Di hoc chuyên
2 To Thi ThOy 20/02/1982 Bac Son, Tp. Sirn Son, tinh ngành Su phtrn Tiêng Anh,
CCr nhân khoa h9c
Thanh HOa
SN 172, duing Nguyen Ttnh, Cir nhân Quãn trj kinh doanh
chuyên ngành Quàn trj Du

3 Lê Thj Th(iy 06/12/1983 phi.thng Dong Huang, Tp.

Thanh Hóa, tinh Thanh 1-l6a

ljch Khách sn

II. Kêt qua to cht'c thy'c hin xét tuyên viên chfrc
Ngày 28/5/2019, Hi dng tuyn dung viên chrc nhà trung dã to chirc
thuc hin viec xét tuyên viên chrc dOi vOi 03 üng viên có dü diëu kin nOi trên.
Hôi dng can cir quy djnh ti khoãn 2.2. 2.3 diem 2 rnic II cüa Phuong an
so 322/PA-SCT ngày 18/4/2019 càa S& Cong Thuong dã dugc Giám dOc S& phé
duyt. Kêt qua xét tuyên nhu sau:

1.
(ing viên: D Dtrc Tüng
Vi tri vic lam: To chirc nhân s11, hành chInh tng ho
Kt qua kiém tra, sat hch thông qua phóng van:
+ Kin thüc chung: 46,7 dim;
+ Kin thüc chuyên ngành: 43,7 dim
.,
Ket qua diem xet tuyen: 90,4 diem.
2.U'ng viên: To Thi Thüy
Vi tn vic lam: Giáo viên Tiêng Anh.
Kt qua kim tra, sat hach thông qua phóng van:
+ Kin thirc chung: 45,3 dim;
+ Kin thCrc chuyên ngành: 44,3 dim
.,
,
Ket qua diem xettuyen: 89,6 diem.
3.U'ng viên: Le Thi Thüy
Vi trI vic lam: Giáo viên dy các mon Nghip vi Du ljch.
Kt qua kim tra, sat hch thông qua phóng van:
+ Kin thirc chung: 44 dim;
+ Kin thirc chuyên ngành: 45,7 diem
.x
Ket qua diem xet Wyk: 89,7 diem.
III. Xác d!nh ngtrô!i trting tuyên
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Can cü quy djnh tai Diu 13, Miic 1 Nghj djnh s 29/2012/ND-CP ngày
12/4/2012 cña ChInh phü ye tuyên dung, si:r dicing và quân l viên chic; can cir
Phuang an xét tuyên cña SO COng Thixcing và kêt qua xét tuyên, Hi dOng tuyên
dung viên chüc Tru&ng Trung cap nghê Thuang mai Du ljch Thanh Hóa xác
djnh nguOi trilng tuyên trong trong kS' xét tuyên viên chrc tai Tru'à'ng Trung cap
nghê Thixcmg mai Du ljch Thanh Hóa là các Ong viên:
-

-

-

Ong: D6 fXrc Thng: có kt qua dim xét tuyn là 90,4/100 dim;
Ba To Thj Thüy: có kt qua dim xét tuyn là 89,6/100 dim;
Ba Lê Thj Thiiy: có kt qua dim xét tuyn là 89,7/100 dim

Hi dông tuyên dung viên chrc Trithng Trung cap nghe^ Tht.rcrng mai Du
1ch Thanh Hóa kinh báo cáo dê SO Cong ThLrong báo cáo SO Ni vii trInh CH
tjch UBND tinh Thanh Hóa phé duyt./.
Noi nhn:
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-

-

Nhu trên;
Các ing viên dir tuyên;
Lim: VT, HDTDVC.
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