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       Hà Nội, ngày        tháng 6 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ thi tuyển công chức đợt 1 năm 2020  

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 

 

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

thông tin và Truyền thông Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2020 

của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; 

Hội đồng thi tuyển công chức đợt 1 năm 2020 Cục Phát thanh, truyền 

hình và thông tin điện tử thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chứ đợt 1 năm 

2020 như sau: 

Số 

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Vị trí việc làm        

dự tuyển 

Kết quả thi Vòng 1 
Kết quả 

thi vòng 

2 
Điểm 

ưu tiên 
Kết quả 

Kiến 

thức 

chung 

Tiếng 

Anh 

 

Tin học 

Nghiệp 

vụ       

chuyên 

ngành 

1 Tạ Thu Hà 1993 Thanh tra 49 21 17 94/100 Không 
Trúng 

tuyển 

2 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1995 

Quản lý Phát 

thanh, truyền 

hình 

39 19 23 58/100 Không 
Trúng 

tuyển 

3 Bùi Hoài Nam 1986 
Quản lý Truyền 

hình trả tiền 
51 26 

Miễn 

thi 
61/100 Không 

Trúng 

tuyển 

4 Nguyễn Hương Thủy 1990 
Quản lý Thông 

tin điện tử 
53 29 28 91/100 Không 

Trúng 

tuyển 

5 Phan Thị Tuyết 1987 
Quản lý Truyền 

hình trả tiền 
52 24 24 87/100 Không 

Trúng 

tuyển 

 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, 

người trúng tuyển phải đến Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 



2 

 

 

 

- Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn 

đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

- Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học 

theo quy định thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

3. Bản sao công chứng hợp đồng lao động; xác nhận quá trình đóng BHXH 

(nếu có). 

Hội đồng thi tuyển công chức đợt I năm 2020 Cục Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh 

biết./.  

 

        Nơi nhận: 

           - Bộ TT&TT (để b/c); 

           - Vụ Tổ chức cán bộ (để b/c); 

           - Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT  

           (để đăng tin trên Cổng TTĐT Bộ TTTT); 

           - Lưu: VT, KHTC, TKHĐ. 

 TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

         Lưu Đình Phúc 
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