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THÔNG BÁO  

Về công nhận kết quả trúng tuyển  

trong kỳ xét tuyển viên chức thị xã năm 2019 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày16 /9/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu năm 

2019; 

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày  06 tháng 01 năm 2020 của 

UBND thị xã Tân Châu về phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét 

tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Tân 

Châu năm 2019, phòng Nội vụ xin thông báo như sau: 

1. Ông/bà có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ xét tuyển 

viên chức năm 2019. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, thí sinh trúng tuyển có trách 

nhiệm đến phòng Nội vụ (địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị 

xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải 

được bổ sung để hoàn thiện khi ký quyết định tuyển dụng bao gồm: 

a) Quyển “Lý lịch viên chức” theo mẫu HS01-VC/BNV (Thông tư 

07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019); 

 b) "Sơ yếu lý lịch viên chức" theo mẫu HS02-VC/BNV (Thông tư 

07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019); 

c) Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật; 

d) Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp; 

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá 

trị sử dụng theo quy định của pháp luật; 

e) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí 

dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày thông báo). Đồng thời, đem theo bản chính để đối chiếu, kiểm tra.  

g) Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận viên chức có 

công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

3.  Trường hợp thí sinh trúng tuyển có thời gian làm việc có đóng bảo hiểm 

xã hội bắt buộc, đã làm những công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm được 



tuyển dụng thì nộp thêm bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội được cơ quan có 

thẩm quyền xác nhận.  

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm, nhầm lẫn về thông tin trong hồ 

sơ gốc của viên chức thì đơn vị sự nghiệp công lập giải quyết theo thẩm quyền 

hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập giải quyết 

theo quy định của pháp luật. 

 Phòng Nội vụ xin thông báo đến các cơ quan và thí sinh biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- UBND thị xã (báo cáo) 

- Cổng thông tin điện tử Tân Châu; 

- Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu xét tuyển; 

- Các thí sinh tham dự; 

- Lưu: VT; NV.(Y) 
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