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THONG BÁO 
Vê viçe triçu tîp thi sinh dir tuyên viên chre 

làm viÇe tai Truong Cán b Thanh tra n�m 2022 

Cãn c Quyêt dËnh sô 411/QÐ-TCBTT ngày 26/8/2022 vê viÇc thành lp HÙi �ông 
tuyên dung viên chéc và Báo cáo sô kêt quà vòng 1 tuyên dång viên chúc nguoi dç diêu 

kiÇn, tiêu chuân, HÙi dông tuyên dång viên chúrc Truong Cán bÙ Thanh tra n�m 2022 thông báo. 

I. Danh sách thí sinh du tuyên dung viên chrc Truong Cán bÙ Thanh tra. 

1. Danh sách thí sinh dç diêu kiÇn, tiêu chuân dr tuyên viên chée Truong Cán bÙ 

Thanh tra n�m 2022 droc thông báo công khai trên website cça Thanh tra Chính phù 

(Thanhtrachinhphu.gov.vn) và niêm yêt công khai t¡i tru so Truong Cán bÙ Thanh tra kê tùr 

ngày 15/9/2022. 
2. Thi sinh có trách nhiÇm �ôi chiêu danh sách vê ho, tên dÇm, ngày tháng n�m sinh, vË 

trí d�ng ký då tuyên, chê dÙ uu tiên...; nêu có sai sót, nhâm lân ho·c cân chinh sua, bô 

sung thi de nghË HÙi dông tuyên dung viên chúc diêu chinh. 

3. Thi sinh có trách nhiÇm xem lich xét tuyên vong 2, thoi gian phöng vân, �Ëa diêm tô 
chúc phong vân và khi dÁn dy phông vân vông 2 phài mang theo c�n cuÓC công dân ho·c chúng 

minh nhân dân. 

II. Tó chúe xét tuyên viên chúc Truong Cán bÙ Thanh tra. 

1. Thi sinh có m·t tai HÙi truong 301, toa nhà lien hop 13 tâng vào 14 gio 00 phút, 

ngày 19/9/2022 dê nghe hróng dân và các thông tin cân thiêt vê tuyên dung. 

2. Tu ngày 19/9/2022, HÙi dông tuyên dång viên chéc công bô trên Website cua 

Truong Cáan bÙ Thanh tra các tài liçu, v�n bàan có liên quan tói vi trí tuyên dung �ê thí sinh chuân bË. 
3. Thi sinh có m·t tai HÙi truong 301 tòa nhà liên hop 13 tâng vào 08 giò ngày 

27/9/2022 �ê thre hiÇn xét tuyên vòng 2. 
4. Dja dieêm xét tuyên: Truong Cán bÙ Thanh tra, �ròng Drc Thäng, phrong 

Th�ng, quân B�c Të Liem, thành phô Hà NÙi. 
De nghi các thi sinh nghiêm túc thrc hiÇn. Thông báo này thay cho giây triÇu tâp �ôi 

vói tëng thí sinh dy thi. 

Noi nhan: 
Phó Tông TTCP Trân Vän Minh (dê báo cáo); 

- Vu To chirc cán bÙ; 
- Trung tam thông tin; 

- Trung tâm TLKH & DV; 

- Thí sinh du tuyên (dê thrc hiÇn); 
- Luu: VT, HC-TC./. 

TM. HOI DÓNG 
eHUTICH 

HANH 
HANI RA ViS 

eh VieAh¡ch 



TRUONG CÁN BÒ THANH TRA 
HOI DÔNG TUYÉN DUNG VIËN CHÚC 

CONG HOA XÄ HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 

DÙe lp - Ty do - H¡nh phúc 

Hà Noi, ngày. |5 thángI n�m 2022 

DANH SÅCH THÍ SINH 
THAM Dr TUYËN DUNG VIËN CHÚC 

N�M 2022 

Chuyen mön 
Chuyên ngành 

N�m Giói 
TT Ho Ten Ghi chú 

sinh tính Trinh do 

1 Dau Vän Anh 1992 Nam Dai hÍc Công nghê ký thut xây dyng 

Nù Dai hÍc Tai chinh Ngân hàng 

Dai hÍc Ké toán 

2 Lyc Vân Anh 1992 

3 Tran Van Hüng 1982 Nam 
Thac sy 
Dai hÍc 
Thac sy 

Quan tri nhan luc 
Tài chinh 

4 Hoàng Trung Thành 1995 Nam Kinh te chính tri 

Tông hop chung: có 04 thi sinh dù dicu kiÇn dyr tuyên 
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Nguyen Viêt Th¡ch 


