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THÔNG BÁO  
Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018 

 

Căn cứ Quyết định số 4356/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Chủ tịch 
UBND huyện Chi Lăng về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2018 thông báo:  

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2018 ban hành 
kèm theo Quyết định số 4356/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND 
huyện Chi Lăng. 

2. Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo công khai danh 
sách người dự tuyển trúng tuyển (từ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 27/12/2018). Thí 
sinh phải trực tiếp mang theo các loại giấy tờ liên quan sau đây đến Phòng Nội vụ 
huyện Chi Lăng để làm thủ tục hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng: 

a) Mang bản gốc Văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ (nếu đã nhận lại văn 
bằng) hoặc phiếu nhận bản gốc Văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ đến để nhận lại 
bản gốc Văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ; bản gốc chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ 
tin học; bản gốc giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) để đối chiếu với hồ sơ đăng ký dự 
tuyển. 

b) Đối với người trúng tuyển đã có thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội 
bắt buộc theo quy định: Mang bản sao Sổ bảo hiểm xã hội (được cơ quan có thẩm 
quyền chứng thực và xuất trình bản gốc Sổ bảo hiểm xã hội để đối chiếu với bản sao); 
bản chính Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tại cơ quan, đơn 
vị cũ để xem xét thực hiện chế độ chính sách tuyển dụng theo quy định.  

Lưu ý: Quá thời hạn quy định trên, người trúng tuyển không trực tiếp đến 
làm thủ tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định coi như người đó không có nhu cầu làm 
việc tại đơn vị tuyển dụng hoặc trường hợp phát hiện Văn bằng, chứng chỉ và giấy 
từ có liên quan không hợp pháp hoặc khai man trong hồ sơ đăng ký dự tuyển thì Hội 
đồng tuyển viên chức sẽ đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét huỷ bỏ kết quả 
tuyển dụng đối với người dự tuyển theo quy định. 

Vậy Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng thông báo để thí sinh 
trúng tuyển biết và thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Thí sinh dự thi (theo địa chỉ ghi trên 
bì thư khi nộp hồ sơ dự tuyển); 
- Cổng thông tin điện tử huyện Chi 
Lăng; 
- Phòng Nội vụ;   
 - Lưu VT, HSTDVC2018. 
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