UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP
PHÒNG NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 364/TB - NV

Đình Lập, ngày 06 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
Trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 sửa
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch
công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công
việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức nâng ngạch
ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế
độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 4169/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân
dân huyện Đình Lập về phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự
nghiệp năm 2019,
Phòng Nội vụ huyện Đình Lập thông báo:
Họ và tên thí sinh: Bế Nhật Lệ
Ngày tháng năm sinh: 29/6/1996
Đã trúng tuyển kỳ thi viên chức sự nghiệp vào đơn vị: Trường Mầm non
xã Kiên Mộc
Phòng Nội vụ huyện Đình Lập đề nghị anh, chị hoàn thiện hồ sơ trúng
tuyển viên chức, cụ thể như sau:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ( theo
mẫu gửi kèm trên cổng thông tin điện từ huyện Đình Lập);
2. Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí
tuyển dụng ( Bằng tốt nghiệp chuyên môn, bảng điểm, chứng chỉ Tiếng anh, Tin
học, Tiếng dân tộc);
3. Giấy khám sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền cấp (không quá 06 tháng
tính đến ngày hoàn thiện hồ sơ)
4. Bản phô tô CMND và sổ hộ khẩu;
5. Bản phô tô sổ BHXH có chứng thực ( nếu có);
(Các thành phần trên để trong 1 túi đựng hồ sơ)

6. Bản gốc các văn bằng, chứng chỉ, CMND và sổ hộ khẩu để đối chiếu.
Thời gian hoàn thiện hồ sơ: Từ ngày 12/11/2019 đến ngày 15/11/2019
(trong giờ hành chính các ngày làm việc).
Địa điểm: tại phòng Nội vụ huyện Đình Lập (điện thoại liên hệ 02053.
846.910)
Phòng Nội vụ huyện Đình Lập thông báo để anh (chị) được biết./.
Nơi nhận:
- Thí sinh trúng tuyển;
- Hội đồng thi tuyển;
- Lưu: VT.
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