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THÔNG BÁO  

Kết quả xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập  

trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

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

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

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

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

quy thi tuyển, xét 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 503/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội năm 2022. 

Căn cứ Kế hoạch số 532/KH-SLĐTBXH ngày 09/3/2022 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022. 

Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/6/2022 của Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công nhận kết quả xét tuyển viên 

chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội năm 2022. 

Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông báo kết quả 

kiểm tra, sát hạch (vòng 2) và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên 

chức năm 2022, như sau: 

- Kết quả xét tuyển và danh sách người trúng tuyển: Theo danh sách đính kèm. 

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình 

thức phỏng vấn kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người 

dự tuyển. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến đơn vị dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng. Thành phần Hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 
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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan, đơn vị 

liên quan và thí sinh biết. Kết quả tuyển dụng được thông báo công khai tại trụ 

sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và được đăng tải trên cổng thông tin 

điện tử Sở Lao động - TBXH (http//soldtbxh.angiang.gov.vn)./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các thí sinh; 

- Lưu : VT, VP. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

(Giám đốc Sở LĐ-TBXH) 

Châu Văn Ly 
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