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THÔNG BÁO 

Thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển, thi tuyển công chức, viên chức, 

thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy xét tuyển, thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND, ngày 10/01/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Tràng Định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết 

quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tràng Định thông báo thí sinh 

trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 hoàn thiện hồ sơ và nộp về phòng 

Nội vụ huyện đối chiếu với phiếu đăng ký dự tuyển để làm cơ sở quyết định 

tuyển dụng và bố trí công tác theo quy định.  

Thành phần hồ sơ gồm có: 
1. Bản sao giấy khai sinh; 

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng 

thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công 

chứng dịch thuật sang tiếng việt và bản gốc để đối chiếu; 

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

4. Phô tô sổ bảo hiểm xã hội có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền và 

bản gốc BHXH đến để đối chiếu; 

5. Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

Thời gian nhận và nộp hồ sơ kể từ ngày 11/01/2022 đến hết ngày 

09/02/2022 tại Phòng Nội vụ, trong giờ hành chính, ngày làm việc. Quá thời hạn 

trên nếu thí sinh không đến hoàn thiện hồ sơ thì Hội đồng tuyển dụng viên chức 

báo cáo Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định hủy kết quả trúng tuyển. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tràng Định năm 2021 thông báo 

đến các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Chủ tịch. Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thí sinh trúng tuyển năm 2021; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, Hồ sơ TD. 
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