(nh: Toàn cnh Bui l khai mc xét tuyn viên chc)
ây là xét tuyn ln th 4, Ban Qun lý ã t chc kim tra, sát hch chuyên môn cho viên chc Trung tâm Dch
v tng hp Khu công ngh cao. Sau mt thi gian thông báo công khai v tiêu chun, iu kin, s lng cn tuyn
trên Báo à Nng, trang thông tin in t và niêm yt công khai ti tr s Ban Qun lý theo úng quy nh.
Qua quá trình tip nhn h s, thm nh và xét duyt có 28 thí sinh iu kin tham d xét tuyn cho 07 v trí vic
làm ti Trung tâm Dch v tng hp Khu công ngh cao. Tham gia xét tuyn ln này, thí sinh phi tri qua các
môn: Môn kin thc chung và môn nghip v chuyên ngành. Hình thc xét tuyn: Phng vn. Kt qu xét tuyn
s c ng ti công khai trên trang thông tin in t ca Ban Qun lý.
Ông Trn Quc Cng, Chánh Vn phòng Ban Qun lý, Thành viên kiêm Th ký Hi ng xét tuyn viên chc c
các Quyt nh thành lp Hi ng, Ban Giám sát và các Ban giúp vic k thi xét tuyn viên chc, ph bin k
hoch và ni quy ca k thi.

(nh: Ông Trn Quc Cng, Chánh Vn phòng, Thành viên kiêm Th ký Hi ng xét tuyn viên chc)
Phát biu ti L khai mc, ông Phm Trng Sn, Trng ban, Ch tch Hi ng tuyn dng viên chc nm 2021 ã nhn
mnh tm quan trng ca công tác tuyn dng trong vic phát trin i ng viên chc. ng thi, vic tuyn dng công
khai, công bng s to c môi trng tt giúp Trung tâm Dch v tng hp Khu công ngh cao à Nng b sung
thêm nhng nhân lc có trình , kin toàn i ng viên chc cho n v s nghip m bo v s lng, c cu hp lý, có
chuyên môn cao, nghip v vng vàng, nâng cao hiu qu ca công vic.

(nh: ông Phm Trng Sn, Trng ban, Ch tch Hi ng tuyn dng viên chc phát biu khai mc)

(nh: Ban Kim tra sát hch cùng các thí sinh d thi kim tra tình trng niêm phong thi)
Bui l ã din ra ht sc trang trng, th hin không khí nghiêm túc ca k thi. Sau l khai mc, Hi ng xét tuyn t
chc phng vn các thí sinh, các phòng thi cho tng v trí tham gia xét tuyn, a im phng vn ti tr s Ban
Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng./.
Lâm Th Thu Trang
Vn phòng Ban Qun lý

