
Nam Nữ
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

1 54 Huỳnh Thị Diễm
04/9

/1997

Hội Cư, Hòa 

Tân Tây, Tây 

Hòa, Phú 

Yên

Hỗ trợ công tác 

quản lý môi 

trường trong 

nuôi trồng thủy 

sản về chống 

khai thác IUU

II.9.2

Nuôi trồng thủy sản; Quản lý 

môi trường và nguồn lợi thủy 

sản; Công nghệ kỹ thuật môi 

trường; Công nghệ môi 

trường; Quản lý thủy sản; 

Công nghệ sinh học

Phòng Nuôi 

trồng thủy sản, 

Chi cục Thủy 

sản 

Đại 

học
Sinh học

2 55 Lê Huỳnh Duy Giang
02/8

/1997

Tây Hòa, TT. 

Củng Sơn, 

Sơn Hòa, 

Phú Yên

Hỗ trợ công tác 

thực hiện một số 

nhiệm vụ trong 

quản lý nuôi 

trồng thủy sản 

về chống khai 

thác IUU

II.9.3

Nuôi trồng thủy sản; Quản lý 

môi trường và nguồn lợi thủy 

sản; Công nghệ kỹ thuật môi 

trường; Công nghệ môi 

trường; Quản lý thủy sản; 

Công nghệ sinh học

Phòng Nuôi 

trồng thủy sản, 

Chi cục Thủy 

sản 

Đại 

học
Sinh học 

3 56 Võ Minh Hải
24/8/

1988

Long Thủy, 

An Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Kỹ thuật Giống 

thủy sản
II.3.3.5

Nuôi trồng thủy sản; Quản lý 

môi trường và nguồn lợi thủy 

sản 

Trạm Giống 

thủy sản, Trung 

tâm Giống nông 

nghiệp 

Đại 

học

Quản lý 

môi trường 

và nguồn 

lợi thủy 

sản

4 57 Võ Thị Thu Hiền
07/7/1

990

Giai Sơn, An 

Mỹ, Tuy An, 

Phú Yên

Khuyến Ngư 

nuôi trồng thủy 

sản

II.1.1.5 Nuôi trồng thủy sản

Phòng Khuyến 

ngư, Trung tâm 

Khuyến nông 

Thạc 

sĩ 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Mã vị trí 

việc làm
TT

Số 

báo 

danh

Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Hộ khẩu 

thường trú
Vị trí việc làm

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN 

 HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

Yêu cầu về trình độ chuyên  

môn theo Kế hoạch xét tuyển 

viên chức năm 2021

Phòng, ban, 

trạm thuộc cơ 

quan, đơn vị 

đăng ký tuyển 

dụng 

Thông tin về trình 

độ chuyên môn

Đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA XÉT TUYỂN VÒNG 2

Các vị trí việc làm: Hỗ trợ công tác quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản về chống khai thác IUU; Hỗ trợ công tác thực hiện một số nhiệm vụ trong 

quản lý nuôi trồng thủy sản về chống khai thác IUU; Khuyến Ngư nuôi trồng thủy sản; Kỹ thuật Giống thủy sản (hạng III) 

Phòng phỏng vấn số: 06
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năm sinh
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Vị trí việc làm

Yêu cầu về trình độ chuyên  

môn theo Kế hoạch xét tuyển 

viên chức năm 2021

Phòng, ban, 

trạm thuộc cơ 

quan, đơn vị 

đăng ký tuyển 

dụng 

Thông tin về trình 

độ chuyên môn

Đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

5 58 Trần Xuân Lãm
03/5/

1989

Đông Phước, 

Hòa An, Phú 

Hòa, Phú 

Yên

Hỗ trợ công tác 

thực hiện một số 

nhiệm vụ trong 

quản lý nuôi 

trồng thủy sản 

về chống khai 

thác IUU

II.9.3

Nuôi trồng thủy sản; Quản lý 

môi trường và nguồn lợi thủy 

sản; Công nghệ kỹ thuật môi 

trường; Công nghệ môi 

trường; Quản lý thủy sản; 

Công nghệ sinh học

Phòng Nuôi 

trồng thủy sản, 

Chi cục Thủy 

sản 

Đại 

học

Công nghệ 

sinh học

6 59 Nguyễn Thị Lin
20/02/

1998

Hội Cư, Hòa 

Tân Tây, Tây 

Hòa, Phú 

Yên

Hỗ trợ công tác 

quản lý môi 

trường trong 

nuôi trồng thủy 

sản về chống 

khai thác IUU

II.9.2

Nuôi trồng thủy sản; Quản lý 

môi trường và nguồn lợi thủy 

sản; Công nghệ kỹ thuật môi 

trường; Công nghệ môi 

trường; Quản lý thủy sản; 

Công nghệ sinh học

Phòng Nuôi 

trồng thủy sản, 

Chi cục Thủy 

sản 

Đại 

học

Kỹ thuật 

môi trường

7 60 Lê Đoàn Thảo Nguyên
17/5

/1991

Số 256, 

Nguyễn Huệ, 

phường 7, 

TP. Tuy Hòa, 

Phú Yên

Hỗ trợ công tác 

thực hiện một số 

nhiệm vụ trong 

quản lý nuôi 

trồng thủy sản 

về chống khai 

thác IUU

II.9.3

Nuôi trồng thủy sản; Quản lý 

môi trường và nguồn lợi thủy 

sản; Công nghệ kỹ thuật môi 

trường; Công nghệ môi 

trường; Quản lý thủy sản; 

Công nghệ sinh học

Phòng Nuôi 

trồng thủy sản, 

Chi cục Thủy 

sản 

Đại 

học

Công nghệ 

kỹ thuật 

môi trường

8 61 Huỳnh Thị Phương
16/01/

1988

Phước Long, 

Hòa Tâm, 

TX. Đông 

Hòa, Phú 

Yên 

Hỗ trợ công tác 

quản lý môi 

trường trong 

nuôi trồng thủy 

sản về chống 

khai thác IUU

II.9.2

Nuôi trồng thủy sản; Quản lý 

môi trường và nguồn lợi thủy 

sản; Công nghệ kỹ thuật môi 

trường; Công nghệ môi 

trường; Quản lý thủy sản; 

Công nghệ sinh học

Phòng Nuôi 

trồng thủy sản, 

Chi cục Thủy 

sản 

Đại 

học

Công nghệ 

sinh học

9 62 Nguyễn Thị Ngọc Uyên
11/12

/1988

Hòa Trị, Phú 

Hòa, Phú 

Yên 

Hỗ trợ công tác 

quản lý môi 

trường trong 

nuôi trồng thủy 

sản về chống 

khai thác IUU

II.9.2

Nuôi trồng thủy sản; Quản lý 

môi trường và nguồn lợi thủy 

sản; Công nghệ kỹ thuật môi 

trường; Công nghệ môi 

trường; Quản lý thủy sản; 

Công nghệ sinh học

Phòng Nuôi 

trồng thủy sản, 

Chi cục Thủy 

sản 

Đại 

học

Công nghệ 

môi trường

Danh sách này gồm có 09 thí sinh.


