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THÔNG BÁO 
Kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng công chức loại D  

 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
 

 

Căn cứ Công văn số 5880/NHNN-TCCB ngày 24/8/2022 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng 
công chức loại D, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

thông báo như sau: 

1. Bà Phan Thị Thùy Linh, sinh ngày 29/10/1989 đã trúng tuyển kỳ thi 

tuyển dụng công chức loại D (vị trí Nhân viên Kiểm ngân) năm 2022 của Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2. Để có cơ sở ban hành Quyết định tuyển dụng, đề nghị bà Phan Thị 

Thùy Linh hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng như sau: 

a. Hồ sơ gồm 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực), chứng nhận đối 
tượng ưu tiên (nếu có); 

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ trúng tuyển;  

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

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận thời gian đóng BHXH của cơ 
quan BHXH (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực nếu có) ; 

- Phiếu khám sức khỏe trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ 

(Có kết quả xét nghiệm phản ứng đối với các chất gây nghiện). 

b. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ 

- Thời hạn: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết 

quả trúng tuyển; 

- Địa điểm: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; địa 

chỉ: số 10 Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

Một số lưu ý: 

- Thí sinh phải xuất trình bản gốc các giấy tờ nêu trên để đối chiếu. 

- Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ hoặc Hội 



2 

 

đồng thi tuyển phát hiện thí sinh trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không 

hợp pháp thì Hội đồng thi tuyển sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. 

3. Về việc nhận quyết định tuyển dụng công chức  

Thời gian nhận quyết định tuyển dụng công chức sẽ căn cứ vào tiến độ 
hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của thí sinh trúng tuyển. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu (thông qua Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ; SĐT: 
0254.3835969/3.852027). 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng thông 
báo để các thí sinh và các tập thể, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Thí sinh trúng tuyển; 
- Ban Giám đốc NHNN tỉnh; 

- Cổng TTĐT NHNN tỉnh; 
- Vụ TCCB (b/c);  

- Lưu: VT; TH,NS&KSNB; TYNga. 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

 

 
 

 

Trần Thiên Trí 
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