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1 Nguyễn Quốc Triệu 12/7/1980 Nam

Có đủ thành phần hồ sơ theo Thông báo 

tuyển dụng của Tổng cục ĐBVN. Hạn nộp 

hồ sơ từ ngày 13/2/2017 - 14/3/2017

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường bộ; Tiếng Anh: B; 

Tin học: B

Thiếu Bảng điểm 

trình độ đại học 
0982004997

CV 5

2 Trần Quốc Anh 16/6/1984 Nam
Có đủ thành phần hồ sơ theo Thông báo 

tuyển dụng của Tổng cục ĐBVN

Kỹ sư ngành Kinh tế xây 

dựng; Tiếng Anh: B; Tin 

học: Văn phòng

Thiếu Bảng điểm 

trình độ đại học 
0906.103.999

CV 6

3 Tăng Xuân Quyết 4/27/1993 Nam

Giấy chứng nhận sức khỏe (theo mẫu quy 

định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT 

ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế) do cơ quan y 

tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 

ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông; 

Tiếng Anh: C; Tin học: B

Giấy khám sức khỏe 

không đúng mẫu quy 

định tại Thông tư số 

14/2013/TT-BYT

0988775759

CV 11

4 Lý Thành Thái 2/25/1987 Nam

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các 

ngành xây dựng cầu đường, luật, kinh tế. 

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam, có chứng chỉ tin học với trình 

độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc tương đương.

Kỹ sư Khoa học hàng hải, 

chuyên ngành khai thác 

máy tàu thủy; Tiếng Anh: 

B; Tin học: B

Chuyên ngành đào 

tạo không phù hợp 

với yêu cầu của vị trí 

dự tuyển

0913346535

CV 15

5 Lê Thị Phương Nhung 11/24/1992 Nữ

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 dự tuyển

Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế 

(Đại học GREENWICH - 

Anh); Cử nhân Kinh tế; 

Tiếng Anh: IELTS 7.0; Tin 

học: B

Sơ yếu lý lịch không 

trong thời hạn quy 

định (ngày 

22/11/2016)

0126.900.199

2

CV 16
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6 Trần Văn Cường 18/02/1987 Nam

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các 

ngành xây dựng cầu đường, an toàn giao 

thông, công nghệ kỹ thuật giao thông. 

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam, có chứng chỉ tin học với trình 

độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc tương đương.

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng, 

chuyên ngành Xây dựng 

dân dụng và công nghiệp, 

Tiếng Anh B, Tin học B

Chuyên ngành đào 

tạo không phù hợp 

với yêu cầu của vị trí 

dự tuyển

0912.492.468

CV 19

7 Lưu Hà Trang 14/3/1984 Nữ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các 

ngành xây dựng cầu đường, an toàn giao 

thông, công nghệ kỹ thuật giao thông. 

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam, có chứng chỉ tin học với trình 

độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc tương đương.

Cử nhân ngành Quản lý 

công trình (Đại học Giao 

thông Tây Nam - Trung 

Quốc); Tiếng Anh: B; Tin 

học: B

Chuyên ngành đào 

tạo không phù hợp 

với yêu cầu của vị trí 

dự tuyển

0983.492.111

CV 20

8 Nguyễn Thanh Bình 1/5/1981 Nam

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các 

ngành xây dựng cầu đường, an toàn giao 

thông, công nghệ kỹ thuật giao thông. Có 

chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam, có chứng chỉ tin học với trình 

độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc tương đương.

Cao đẳng Xây dựng cầu 

đường; Tiếng Anh B; Tin 

học B

Trình độ đào tạo 

không phù hợp với 

yêu cầu của vị trí dự 

tuyển

0977416729

CV 23

9 Đào Hoàng Thăng 6/23/1992 Nam

Giấy chứng nhận sức khỏe (theo mẫu quy 

định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT 

ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế) do cơ quan y 

tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 

ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

giao thông; Tiếng Anh: B; 

Tin học: B

Giấy khám sức khỏe 

không trong thời hạn 

quy định (ngày 

13/3/2013)

0985.023.692

CV 23 



10 Trương Thanh Minh 2/12/1982 Nam

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các 

ngành xây dựng cầu đường, an toàn giao 

thông, công nghệ kỹ thuật giao thông. 

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam, có chứng chỉ tin học với trình 

độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc tương đương.

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông; Cử 

nhân Quản trị kinh doanh; 

Tiếng Anh: B; Tin học: B

Thiếu Bằng Đại học 

theo yêu cầu của vị 

trí dự tuyển (Bằng 

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông)

0918.004.234

CV 25

11
Ngô Thị 

Phương 
Hoa 9/15/1989 Nữ

Giấy chứng nhận sức khỏe (theo mẫu quy 

định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT 

ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế) do cơ quan y 

tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 

ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

Cử nhân Kế toán, ngành 

Kế toán - Kiểm toán; Tiếng 

Anh: B; Tin học: B

Giấy khám sức khỏe 

không đúng quy định 

tại Thông tư số 

14/2013/TT-BYT 

(không có dấu giáp 

lai vào ảnh)

0966.355.558

CV 35

12 Phạm Ánh Tuyết 4/18/1990 Nữ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các 

ngành xây dựng cầu đường, luật. Có chứng 

chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 

có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản hoặc tương đương.

Cử nhân Luật; Tiếng Anh: 

chưa có chứng chỉ; Tin 

học: B

Không có chứng chỉ 

ngoại ngữ
0933084120

CV 43

13 Vũ Thế Mười 12/12/1984 Nam

Cử nhân Quản trị kinh 

doanh, Tiếng Anh: B; Tin 

học: B

0968.961.284

CV 44

14 Lê Chí Thành 3/15/1983 Nam

Cử nhân ngành hệ thống 

thông tin kinh tế, Tiếng 

Anh: B; Tin học: Văn 

phòng

0987555989

CV 44

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các 

ngành luật, kinh tế (ngành lao động tiền 

lương). Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình 

độ tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam, có chứng chỉ tin học 

với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương 

đương.

Chuyên ngành đào 

tạo không phù hợp 

với yêu cầu của vị trí 

dự tuyển



 

 



 


