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THÔNG BÁO  

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức  

 huyện Hữu Lũng 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; 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 

bồi dưỡng đối với viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

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 và các 

văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; 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 công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện Hữu Lũng về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng  

viên chức huyện Hữu Lũng năm 2020, 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÔNG BÁO: 

 

1. Kết quả trúng tuyển đối với 53 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên 

chức huyện Hữu Lũng năm 2020.  

(Có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo). 
 

2. Khi nhận Quyết định tuyển dụng, thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm 

mang các giấy tờ sau đến để kiểm tra cụ thể: 

2.1. Về các giấy tờ để kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển: 

- Người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức 

để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu 

tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy 

định và nhận quyết định tuyển dụng (Bản gốc). 

- Sổ Hộ khẩu (đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).  
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- Riêng đối với những thí sinh trúng tuyển có thời gian tham gia công tác 

hoặc đang công tác tại các cơ quan đơn vị có tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc 

yêu cầu xuất trình thêm Sổ Bảo hiểm xã hội (bản gốc và 01 bản phô tô), bản 

chấm dứt hợp đồng lao động. 

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển 

hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng 

tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả 

trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản 

lý viên chức. 

 Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển 

hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng 

tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng 

hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

2.2. Thời gian, địa điểm kiểm tra và nhận Quyết định tuyển dụng: 

- Thời gian: Từ 08 giờ ngày 13/10/2020 đến hết ngày 16/10/2020; 

- Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (Tầng 2, nhà 5 tầng trụ sở 

làm việc UBND huyện Hữu Lũng). 
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Thí sinh trúng tuyển; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HSTD. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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