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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  03  tháng 11 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Danh sách người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện,  
tiêu chuẩn dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 

của Cục Hàng không Việt Nam 
 

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của 
Cục Hàng không Việt Nam và Quyết định số 1650/QĐ-BGTVT ngày 09/9/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch tuyển dụng 
công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-CHK ngày 03/11/2021 của Cục trưởng Cục 
Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự 
vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam; 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục HKVN thông báo tới các 
ông, bà có tên sau không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ thi tuyển dụng 
công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam:  

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

 
 
Nơi nhận: 
- Cục trưởng (để báo cáo); 
- Chủ tịch Hội đồng; 
- Ban Giám sát thi; 
- Các Thành viên HĐTD; 
- Trang tin điện tử Cục HKVN; 
- Lưu VT, TCCB, HĐTT. 

CHỦ TỊCH HĐTD 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Phạm Văn Hảo 
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 



DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KHÔNG ĐÁP ỨNG  
ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021  

(Kèm theo Thông báo số 04 /QĐ-CHK ngày 03 tháng 11 năm 2021) 
  

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Ngạch 
dự tuyển 

Tên cơ quan 
tuyển dụng 

Mã 
VTVL 

Ngành, chuyên 
ngành đào tạo 
hoặc trình độ 
chuyên môn 

của VTVL cần 
tuyển 

Ngành, 
chuyên 

ngành đào 
tạo của thí 
sinh đăng 

ký dự tuyển 

Ghi chú 

I Vị trí việc làm: Hợp tác quốc tế 24.2.33       

1 Đinh Phúc Minh 15/01/1981 
Chuyên 

viên 

Phòng Pháp 
chế - Hợp tác 

quốc tế 
24.2.33 

Ngoại giao, 
ngoại ngữ, luật 

Kỹ sư xây 
dựng cầu 
đường 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 

2 Phạm Đức Minh 11/11/1979 
Chuyên 

viên 

Phòng Pháp 
chế - Hợp tác 

quốc tế 
24.2.33 

Ngoại giao, 
ngoại ngữ, luật 

- Kỹ sư Điện 
tử viễn 
thông; 
- Th.S Kinh 
tế hàng hải 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 

II 
Vị trí việc làm: Giám sát an toàn khai thác cảng hàng 
không, sân bay 

24.2.19       

1 Hà Thị Oanh 20/4/1995 
Chuyên 

viên 

Phòng Quản lý 
cảng hàng 

không, sân bay 
24.2.19 

Hàng không, kỹ 
thuật, xây dựng 

- Kỹ sư bảo 
hộ lao động; 
- Th.Sỹ 
Khoa học 
Môi trường,  

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 

III Vị trí việc làm: Quản lý vận tải hàng không 24.2.9       

1 
Trần Trung 
Hiếu 

15/10/1991 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải 

hàng không 
24.2.9 

Hàng không, 
kinh tế, ngoại 
ngữ, vận tải 

- Cử nhân 
CNTT;  
- Cử nhân 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 



luật. 

IV Vị trí việc làm: Điều phối giờ cất, hạ cánh tại sân bay 24.2.12       

1 
Đỗ Mạnh 
Tường 

29/10/1987 
Chuyên 

viên 
Phòng Vận tải 

hàng không 
24.2.12 

Hàng không, 
kinh tế, ngoại 
ngữ, vận tải 

Cử nhân Kế 
toán 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 

V Vị trí việc làm: Quản lý đầu tư xây dựng 24.2.23       

1 
Nguyễn Thu 
Phương 

27/4/1996 
Chuyên 

viên 
Phòng Kế 

hoạch - Đầu tư 
24.2.23 

Hàng không, 
kinh tế, tài 

chính, luật, xây 
dựng, kiến trúc 

Cử nhân Kế 
toán 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 

VI Vị trí việc làm: Giám sát an toàn về khai thác tàu bay 24.2.13       

1 Trần Đức Trung 07/11/1988 
Chuyên 

viên 

Phòng Tiêu 
chuẩn an toàn 

bay 
24.2.13 

Hàng không, vật 
liệu, ứng dụng, 
máy bay -động 

cơ, cơ giới, thiết 
bị điện - điện tử 
hàng không  (bộ 

môn) hoặc là 
người lái tàu 

bay 

- Trung cấp 
Khai thác 
cảng; 
- Cử nhân 
QTKD 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 

VII Vị trí việc làm: Văn Thư - Lưu trữ 24.3.2       

1 
Lê Thị Kim 
Nhung 

15/02/1986 Cán sự 
Văn phòng 
Cục HKVN 

24.3.2 
Văn thư - lưu 

trữ 
Kỹ sư kinh 
tế xây dựng 

Ngành, chuyên ngành đào 
tạo của thí sinh không phù 
hợp với VTVL cần tuyển 
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