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THÔNG BÁO 

Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng  

viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính năm 2022 

 
 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính 

năm 2022 thông báo thí sinh đủ không điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ 

tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính năm 2022. Cụ thể 

như sau: 

Số lượng thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2: 02 người, gồm: 

- Bà Phan Thị Ngọc Duyên, sinh ngày: 19/4/1995, trình độ chuyên môn: 

Đại học, ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Tài chính - Kế toán, 

đăng ký vị trí việc làm Mua sắm tập trung; Tư vấn đấu thầu; Lý do: Ngành, chuyên 

ngành đào tạo không phù hợp với yêu cầu tại Thông báo tuyển dụng. 

- Bà Nguyễn Đặng Thanh Hoài, sinh ngày: 10/01/1992, trình độ chuyên 

môn: Đại học ngành Hành chính học, chuyên ngành Quản lý tài chính công, đăng 

ký vị trí việc làm Hành chính - Tổng hợp; Lý do: Ngành, chuyên ngành đào tạo 

không phù hợp với yêu cầu tại Thông báo tuyển dụng. 

(Có danh sách kèm theo). 

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên 

chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính năm 2022 được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử Sở Tài chính (http://sotaichinh.hatinh.gov.vn/), niêm yết tại trụ 

sở Sở Tài chính (số 01, đường Cao Thắng, Tp Hà Tĩnh) và thông báo cho thí sinh 

được biết./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải); 

- Các thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2; 

- Ban Giám sát; 

- Lưu: HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

Nguyễn Quốc Hương 
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