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THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ  

tuyển dụng công chức thuộc UBND huyện Tủa Chùa 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

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

ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, 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 35/QĐ-SNV ngày 14/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng công chức thuộc UBND 

huyện Tủa Chùa; 

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-CT ngày 28/02/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Tủa Chùa về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức thuộc 

UBND huyện Tủa Chùa; 

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-CT ngày 05/4/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức thuộc UBND 

huyện Tủa Chùa; 

Hội đồng tuyển dụng công chức thuộc UBND huyện Tủa Chùa thông báo 

công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức thuộc 

UBND huyện Tủa Chùa, cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN 

1. Vị trí việc làm công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Họ và tên: Vũ Ngọc Nam 

Ngày sinh: 04/3/1990;   Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; 

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng; 

Nơi đăng ký HKTT: Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

2. Vị trí việc làm công chức Thanh tra huyện 

Họ và tên: Bùi Thanh Bình 

Ngày sinh: 10/5/1984;   Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; 

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng; 

Nơi đăng ký HKTT: Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
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3. Vị trí việc làm công chức Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hưởng 

Ngày sinh: 19/5/1984;   Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; 

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành: Kế toán; 

Nơi đăng ký HKTT: Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

4. Vị trí việc làm công chức kế toán Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện 

Họ và tên: Vũ Thị Hương Giang 

Ngày sinh: 15/3/1986;   Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; 

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành: Kế toán; 

Nơi đăng ký HKTT: Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

III. HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG 

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

tuyển, người trúng tuyển phải trực tiếp đến UBND huyện Tủa Chùa (địa điểm: 

Phòng Nội vụ huyện - Tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa) để nộp hồ sơ trúng tuyển, thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

trong thời hạn 06 tháng; 

2. 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. Trường hợp có văn bằng do cơ 

sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt; 

3. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều 

kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định; 

4. Bản sao Giấy khai sinh, Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân 

dân, Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên 

chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực; 

5. 03 ảnh chụp chân dung kích thước 30mm x 40mm (Comple, cavat, 

nền xanh); 

6. Tài liệu kiểm chứng liên quan đến quá trình hợp đồng chuyên môn 

nghiệp vụ có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có). Ví dụ: Quyết định hợp 

đồng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; Bản Hợp đồng, Bản kê quá trình đóng 

BHXH do cơ quan BHXH cấp, phân công nhiệm vụ…  

7. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Sở Tư pháp tỉnh 

Điện Biên cấp). 

Lưu ý: Cá nhân khi đến nộp hồ sơ cần 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: 

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng 

theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự 
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tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng 

quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện sẽ ra quyết định hủy 

kết quả trúng tuyển. 

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

khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận 

không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND huyện Tủa Chùa sẽ công 

khai trên trang thông tin điện tử và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

Trên đây là Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng công chức thuộc UBND huyện Tủa Chùa. Có nội dung vào chưa rõ 

đề nghị liên hệ Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ huyện Tủa Chùa, SĐT: 

02303.845.493) để được giải đáp./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Thí sinh dự thi; 

- LĐ. UBND huyện;  

- Ban Giám sát xét tuyển; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng 

công chức; 

- Trung tâm VH-TT-TH huyện (đăng 

trang thông tin điện tử huyện); 

- Lưu: VT, NV.                                       

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  

Nguyễn Minh Tuân 
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