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              Hà Nội, Ngày      tháng 10  năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 

của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế 

 

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng đã được Bộ Y tế phê duyệt tại Công văn số 

4503/BYT-TCCB ngày 24/08/2020 của Bộ Y tế; Căn cứ vào các quy định hiện 

hành, Cục Công nghệ thông tin đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-CNTT ngày 

08/10/2020 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức 

xét tuyển viên chức, kết quả như sau: 

- Tổ chức xét tuyển vòng 1 (Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển 

đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm): Kết quả của 

vòng 1 có 06 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2. 

- Tổ chức xét tuyển vòng 2 (Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ của thí sinh dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn): Kết quả phỏng vấn 

của từng thí sinh được thông báo theo danh sách kèm theo. 

Cục Công nghệ thông tin trân trọng thông báo bảng tổng hợp kết quả xét tuyển 

viên chức năm 2020 (danh sách kèm theo). 

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Cục Công nghệ thông tin, ngõ 135 

Núi trúc, Ba Đình, Hà Nội và trên trang thông điện tử của Cục Công nghệ thông 

tin (https://ehealth.gov.vn/) 

 

Nơi nhận:                                                                      CỤC TRƯỞNG 
- Vụ tổ chức cán bộ (để báo cáo);                                                                      
- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Các thành viên Ban Giám sát; 

- Lưu: VT, VPtccb.                                                             

                                                                         

                                                                            Trần Quý Tường 

https://ehealth.gov.vn/
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
(ban hành kèm theo thông báo số:     /TB-CNTT  ngày        tháng      năm 2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 ) 

 

S

T

T 

Họ và tên SBD 

Năm sinh 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch Chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển Dự kiến 

trúng 

tuyển 
Ghi chú 

Nam Nữ 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

(nếu có) 

Tổng 

điểm 

Vị trí đăng ký dự 

tuyển 

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh 

1 Nguyễn Vĩnh An 01 
16/5/

1993  
Cử 

nhân 
Kinh tế 70,0 0 70,0 

Tư vấn và cung cấp 

dịch vụ ứng dụng 

CNTT 
Chuyên viên 01.003 

Không 

trúng 

tuyển 

 

2 Lâm Phương Duy 02 
6/6/1

994  Kỹ sư CNTT 81,7 0 81,7 

Phân tích yêu cầu 

trong thiết kế của 

các hệ thống thông 

tin, CSDL và tiến 

hành lập trình theo 

ngôn ngữ phù hợp 

Phát triển 

phần mềm 
V.11.08.21 

Trúng 

tuyển 
 

3 Nguyễn Kiều Linh 03  
13/2/

1994 
CN 

Tài chính-

ngân hàng 
83,0 0 83,0 Tài chính – kế toán Kế toán viên 06.031 

Trúng 

tuyển 
 

4 
Nguyễn Khôi 

Nguyên 04 
30/6/

1989  
CN 

 
CNTT 85,3 0 85,3 Quản trị hệ thống Quản trị viên 

hệ thống 
V.11.06.14 

Trúng 

tuyển 
 

5 Kiều Quang Tuân 05 
01/2/

1983  
CN 

KS 

Kinh tế 

CNTT 
90,0 0 90,0 

Tư vấn và cung cấp 

dịch vụ ứng dụng 

CNTT 
Chuyên viên 01.003 

Trúng 

tuyển 
 

6 Bùi Trọng Vinh 06 
16/8/

1989  Ths CNTT    An Toàn thông tin An toàn 

thông tin 
V11.08.11 

Không 

trúng 

tuyển 

Không 

thi 

 

NGƯỜI TỔNG HỢP CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 Nguyễn Thị Định 

 

 

 

Trần Quý Tường 
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