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UBND TỈNH KON TUM 

BQL VQG CHƯ MOM RAY 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-BQL Sa Thầy, ngày        tháng 12 năm 2022 

 
THÔNG BÁO  

Kết quả xét tuyển viên chức vòng 1 

 
Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển, tại Biên bản số 

14/BB-BKTHS ngày 14 tháng 12 năm 2022.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray 

thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 1, cụ thể như sau: 

1. Tổng số hồ sơ tham dự xét tuyển: 32 hồ sơ 

2. Số hồ sơ hợp lệ: 32 hồ sơ 

3. Kết quả:  

- Hồ sơ đạt vòng 1 là: 30 hồ sơ 

- Hồ sơ không đạt vòng 1 là: 02 hồ sơ 

   (chi tiết tại danh sách kèm theo) 

4. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các Thí sinh dự tuyển biết. 

Các thí sinh đạt yêu cầu vòng 1 tự ôn tập kiến thức để phỏng vấn vòng 2. (tài liệu 

ôn tập theo thông báo số 71/TB-BQL ngày 09/12/2022 đã đăng tải trên trang thông 

tin của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray 

http//:vuonquocgiachumomray.vn). 

5. Thời gian xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn), Hội đồng tuyển dụng viên chức 

Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray sẽ thông báo sau. 

Mọi thắc mắc, thí sinh liên hệ Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban quản lý 

Vườn quốc gia Chư Mom Ray để được giải đáp./. 

 

Nơi nhận:     

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển; 

- Hội  đồng tuyển dụng viên chức;  

- Các Ban giúp việc của Hội đồng; 

- Trang thông tin điện tử VQG;  

- Ban Giám đốc (báo cáo);                 

- Lưu VT, hồ sơ HĐTD.  

T/M HỘI ĐỒNG TD VIÊN CHỨC 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đào Xuân Thủy 
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