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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2020 

làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1  

CỤC TRƯỞNG 

CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Quyết định số 3689/QĐ-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 161/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Công văn số 1475/BCT-TCCB ngày 04 tháng 3 năm 2020 của 

Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 

cho Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1; 

Căn cứ các Quyết định số 325, 326, 327/QĐ-ATMT ngày 03 tháng 12 

năm 2020 của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 

về việc thành lập Hội đồng xét tuyển, Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, 

Ban Kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2020 cho Trung tâm 

Kiểm định công nghiệp 1; 

Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 2, năm 

2020 vào làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, được tổ chức 

ngày 18 tháng 12 năm 2020; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2020 vào 

làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Cục Kỹ thuật an toàn và 



 

 

Môi trường công nghiệp, được tổ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Danh 

sách thí sinh trúng tuyển gồm: 

1. Ông Lương Văn Sơn, sinh ngày: 17/11/1992; 

- Địa chỉ: Thành Sơn, Quan Hóa, Thanh Hóa. 

- Trình độ: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

- Trúng tuyển vào làm việc tại: Phòng Kiểm định thiết bị nâng - Trung 

tâm Kiểm định công nghiệp 1. 

2. Bà Nhâm Thị Hải Anh, sinh ngày: 30/5/1996;  

- Địa chỉ: Lô 9B3 - Tổ 36, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Thái Bình 

- Trình độ: Cử nhân Kinh tế - Phát triển nông thôn 

- Trúng tuyển vào làm việc tại: Phòng Tổng hợp - Trung tâm Kiểm 

định công nghiệp 1. 

Điều 2. Giao Văn phòng Cục làm các thủ tục thông báo kết quả xét 

tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, tuyển dụng viên chức trúng tuyển sau 

khi xét tuyển theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

Tô Xuân Bảo 
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