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THÔNG BÁO  

Công nhận kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp 

 công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  

do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong năm 2020 

 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 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; 

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-SLĐTBXH  ngày 22 tháng 9 năm 2020 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang về việc phê duyệt 

kết quả tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do phát sinh nhu cầu tuyển dụng 

mới trong năm 2020, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo như sau: 

1. Ông/bà có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển bổ sung trong 

kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội năm 2020 do phát sinh nhu cầu mới.  

(có danh sách kèm theo) 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, thí sinh trúng tuyển có 

trách nhiệm đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ: 97, Trần Quang 

Diệu, Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang) để hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ 

trúng tuyển phải được bổ sung hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng 

bao gồm: 

a) Lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 

6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ. 

b) 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. 

c) Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền 

chứng thực. 

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

quan có thẩm quyền xác nhận.  

3. Sau thời gian nêu trên, những trường hợp không hoàn thiện hồ sơ hoặc 

hồ sơ không đầy đủ, hồ sơ có các văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận ưu tiên 

(nếu có)… không trùng khớp với Phiếu đăng ký dự tuyển sẽ bị hủy kết quả 

tuyển dụng. 

Ngoài ra viên chức trúng tuyển phải nộp hồ sơ tuyển dụng lần đầu tại đơn 

vị đăng ký tuyển dụng, hồ sơ quy định tại điều 10, Thông tư số 07/2019/TT-

BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết 

định tuyển dụng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các thí sinh biết và 

thực hiện. Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang./. 

 
Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử Sở Lao động-TBXH; 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Châu Văn Ly 

 



Nam Nữ
Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 Huỳnh Văn Hồ 3/5/1985
Đại học 

Luật
B A

Quản lý người cai 

nghiện ma túy

Cơ sở Điều trị, cai 

nghiện ma túy 

2 Huỳnh Thị Thiên Hương 23/3/1995
Đại học 

Luật
A2

Ứng dụng 

CNTTCB

Quản lý người cai 

nghiện ma túy

Cơ sở Điều trị, cai 

nghiện ma túy 

3 Hồ Văn Lem 14/2/1985
 Đại học 

Luật
B A

Quản lý người cai 

nghiện ma túy

Cơ sở Điều trị, cai 

nghiện ma túy 

4 Nguyễn Minh Tuấn 6/6/1995
Đại học 

Luật
B A

Quản lý người cai 

nghiện ma túy

Cơ sở Điều trị, cai 

nghiện ma túy 

5 Huỳnh Châu Lả 16/7/1995
Đại học 

Luật
A2

Ứng dụng 

CNTTCB

Quản lý người cai 

nghiện ma túy

Cơ sở Điều trị, cai 

nghiện ma túy 

Dự  tuyển vị trí việc 

làm

Châu Văn Ly

An Giang, ngày 23 tháng 9 năm 2020

GIÁM ĐỐC

Đơn vị dự tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

NĂM 2020 (DO PHÁT SINH NHU CẦU MỚI CỦA ĐƠN VỊ)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI

Trình độ

(Kèm theo Thông báo số 2186/TB-SLĐTBXH ngày 23/9/2020 của Sở Lao động - TBXH)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
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