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THÔNG BÁO 

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức  

BQLDA ĐTXD huyện Ngọc Hồi năm 2020 
     

 

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; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ về việc 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 Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện Ngọc Hồi về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Ban quản lý 

Dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi năm 2020; 

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi thông báo kết quả trúng tuyển viên chức 

BQLDA ĐTXD huyện Ngọc Hồi năm 2020 (có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm 

theo); đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển trên: 

- Đúng 8 giờ 00 phút, ngày 23/11/2020 có mặt tại Phòng Nội vụ (Khu hành 

chính, thôn 6, thị trấn Plei Kần) để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Khi đi mang theo 

bản gốc các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, hồ sơ liên quan đến đối tượng ưu 

tiên. 

Trường hợp các thí sinh trúng tuyển đã có thời gian công tác tại đơn vị đăng 

ký dự tuyển, khi đi mang theo bảng kê bảo hiểm xã hội (có xác nhận của Giám đốc 

bảo hiểm xã hội), bản sao các loại hợp đồng đã ký (có công chứng), bản đánh giá 

nhận xét quá trình công tác (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị). 

- Đúng 8 giờ 00 phút, ngày 27/11/2020, các thí sinh có mặt tại tại Phòng Nội 

vụ (Khu hành chính, thôn 6, thị trấn Plei Kần) để lấy lại các văn bằng, chứng chỉ 

gốc đã nộp và đến đơn vị đã trúng tuyển để ký kết hợp đồng làm việc.  

- Quá thời hạn nêu trên các thí sinh không đến hoàn thiện hồ sơ hoặc phát 

hiện có hành vi gian lận trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển; sử dụng văn bằng, 

chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch UBND huyện hủy kết quả trúng tuyển 

của thi sinh và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

- Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận 

việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên, đơn xin gia 

hạn gửi về đơn vị đăng ký dự tuyển đồng thời gửi về UBND huyện Ngọc Hồi  (qua 

Phòng Nội vụ để theo dõi). 

- Giao Trưởng Phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thủ tục trúng 

tuyển theo quy định. 



 

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi thông báo đến thí sinh trúng tuyển biết, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                         
- Cá nhân có tên trong danh sách trúng tuyển;                                                                                  

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- BQLDA ĐTXD huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV.    

 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Tường 
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