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THÔNG BÁO 

Tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức các đơn 

vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2021 
 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ban hành ngày 19/6/2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tổ chức tổ chức Chính phủ và Luật tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

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

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

nâng ngạch, thị 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 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa 

quản lý; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh 

Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ Công văn số 12282/UBND-THKH ngày 13/8/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn 

vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Cẩm Thủy; 

Căn cứ Công văn số 204/SNV-CCVC ngày 27/01/2021 của  Sở Nội vụ 

tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức; 

Căn cứ Công văn số 3049/SNV-CCVC ngày 18/11/2021 của Sở Nội vụ Thanh 

Hóa về việc thống nhất kết quả tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện. 

 



 

Căn cứ Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Cẩm Thủy về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển trong kỳ xét 

tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2021. 

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy thông báo tiếp nhận hồ sơ thí sinh đủ 

điều kiện trúng tuyển trong kỳ xét tuyên viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc 

huyện năm 2021, cụ thể như sau:  

1. Thành phần hồ sơ 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, 

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Bản sao sổ hộ khẩu gia đình (đối với những người dự kiến trúng tuyển 

giáo viên tiểu học). 

2. Về số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

Lưu ý:  

- 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 

tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng 

quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng viên chức 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 cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong 

một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

- Khi nộp hồ sơ, đề nghị những thi sinh trúng tuyển mang theo các loại 

văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ gốc để kiểm tra, đối chiếu. 

3.3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, từ 

ngày 22/11/2021 đến hết ngày 21/12/2021. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Cẩm Thủy. 

Địa chỉ: Tầng 2 Nhà số 01, trụ sở UBND huyện Cẩm Thủy, Tổ dân phố 

Tân An, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 



 

Vậy Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy thông báo để các ông, bà có đủ 

điều kiện trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc 

huyện năm 2021 và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển; 

- Sở Nội vụ (b/c);  

- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức HU; 

- Các phòng: Nội vụ, Giáo dục và ĐT; 

- BBT website Cẩm Thủy;  
- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Viết Hoài 
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