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Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 11 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả điểm thi môn Kiến thức chung, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản 

lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022 

 

 

Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy Bà 

Rịa - Vũng Tàu, về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, 

cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung); 

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2022 của Sở Giao 

thông vận tải, về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, 

quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT (sửa đổi, bổ sung); 

Căn cứ Kế hoạch số 3066/KH-SGTVT ngày 17/8/2022 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022. 

 

Sở Giao thông vận tải thông báo 

 

1. Kết quả điểm thi môn kiến thức chung, của các thí sinh tham dự kỳ thi 

tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở 

Giao thông vận tải  năm 2022 (có Bảng tổng hợp điểm thi môn Kiến thức chung 

kèm theo). 

Kết quả điểm thi môn kiến thức chung được đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Giao thông vận tải và niêm yết tại trụ sở Sở Giao thông vận tải. 

2. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả điểm thi môn Kiến thức chung, 

đề nghị gửi đơn về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) kể từ ngày ban 

hành Thông báo này cho đến hết ngày 03/11/2022. 

Hội đồng thi tuyển Sở Giao thông vận tải không giải quyết phúc khảo đối 

với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định nêu trên. 

 

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các cơ quan, đơn vị và thí sinh dự 

thi được biết./. 

 
Nơi nhận:        
- Đảng ủy Sở; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Đăng trên trang Thông tin điện tử của Sở GTVT; 

- Lưu VT, VP. P-PC (03b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thượng Chí 
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BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

(kèm theo Thông báo số              /TB-SGTVT  ngày       /11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

Số 

TT 
Họ và Tên thí sinh 

Ngày, tháng, năm sinh 
Chức danh, chức vụ,  

nơi công tác hiện nay 

Số 

báo 

danh 

Số 

phách 

Tổng điểm thi (điểm) 

Nam Nữ Bằng số Bằng chữ 

A 
Vị trí chức danh Trưởng phòng Quản lý cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng  

và phát triển hạ tầng giao thông 
    

1 Nguyễn Kim Hoàn 27/12/1974  

Phụ Trách phòng Quản lý Cảng biển, 

dịch vụ hậu cần cảng và phát triển hạ 

tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải 

A-01 101 83,3 
Tám mươi ba 

phẩy ba 

2 Nguyễn Hữu Hùng Trường 27/9/1986  

Chuyên viên phòng Quản lý Cảng biển, 

dịch vụ hậu cần cảng và phát triển hạ 

tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải 

A-02 102 77,83 

Bảy mươi bảy 

phẩy tám ba 

 

B Vị trí chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải     

1 Nguyễn Thị Hồng Phúc  09/11/1986 
Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài 

chính, Sở Giao thông vận tải 
B-01 103 68,6 

Sáu mươi tám 

phẩy sáu 

2 Nguyễn Thị Tường Linh  31/5/1981 

Chuyên viên phòng Quản lý kết cấu hạ 

tầng & Chất lượng công trình giao 

thông, Sở Giao thông vận tải 

B-02 104 72,6 
Bảy mươi hai 

phẩy sáu 

3 Ôn Tấn Chí 11/11/1981  

Chuyên viên Văn phòng Thường trực 

Ban An toàn giao thông tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

B-03 105 51,25 

Năm mươi 

mốt phẩy hai 

năm 
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