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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển vị trí An ninh thông tin, vị trí Mạng – Truyền dẫn

làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng 

Căn cứ Quyết định số 9885/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2007 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Phát triển hạ tầng công 

nghệ thông tin Đà Nẵng; 

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-TTPTHT ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Trung 

tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng về việc Tuyển dụng lao động 

hợp đồng làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng năm 

2018 và Thông báo số 192/TB-TTPTHT ngày 19 tháng 6 năm 2018 về việc thông báo 

điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTPTHT ngày 01 tháng 08 năm 2018 của Giám 

đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng về việc bổ sung chỉ 

tiêu tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018; 

Sau khi nhận được báo cáo của Hội đồng tuyển dụng, Trung tâm Phát triển hạ 

tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng thông báo kết quả thi tuyển như sau: 

Stt SBD Họ và tên 
Năm 

sinh 
Trình độ chuyên môn 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

1 01 Nguyễn Quang Duy  1995 
Đại học Kỹ thuật Điện tử 

- Truyền thông 
69,62 

Trúng 

tuyển 

2 02 Nguyễn Hữu Hùng 1995 
Đại học Công nghệ thông 

tin 
76,50 

Trúng 

tuyển 

3 03 Trần Khánh Hoàng 1994 
Đại học Công nghệ thông 

tin 
69,29 

Không 

trúng 

tuyển 

4 04 Phạm Vũ Nhật Toàn 1995 
Đại học An toàn thông 

tin  
71,65 

Trúng 

tuyển 

Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng thông báo đến thí 

sinh dự thi được biết và đề nghị nộp văn bằng, chứng chỉ có chứng thực để kiểm 

tra, xác minh trước khi tiếp nhận.  

Thời gian nộp: Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 17/8/2018. 
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Vậy, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng thông báo 

đến thí sinh dự thi được biết./. 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh tham dự thi tuyển (t/hiện); 

- Hội đồng TD (đ/biết); 

- Lưu: VT, HCTH. (Hồng) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền Thu 
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