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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

 

Số: 1075/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lộc Bình, ngày 12 tháng 10 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2020 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

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

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 5258/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức huyện 

Lộc Bình năm 2020. 

Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình thông báo: 

 1. Danh sách 34 thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức huyện 

Lộc Bình năm 2020. 

(Có biểu chi tiết kèm theo thông báo này). 

 2. Các thí sinh trong danh sách trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ 

sơ trúng tuyển viên chức, thành phần cụ thể như sau: 

 - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (theo 

mẫu đăng trên trang thông tin điện tử huyện Lộc Bình); 

 - Bản sao văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) 

theo yêu cầu vị trí tuyển dụng; 

 - Giấy khám sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng 

theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế; 

 - Bản sao chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu; 

 - Bản sao sổ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động (có chứng thực) trong 

trường hợp thí sinh đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

 Lưu ý: Thí sinh mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên, CMTND, Sổ hộ khẩu để đối chiếu. Các thành phần hồ sơ nêu trên 

để trong 01 túi (bì) đựng hồ sơ để lưu tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. 

 3. Thời gian hoàn thiện hồ sơ để đối chiếu: Chậm nhất ngày 16/10/2020 

(trong giờ hành chính và ngày làm việc). 
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 4. Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Lộc Bình, khu Hòa Bình, thị trấn Lộc 

Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; Số điện thoại liên hệ: (0205)3.840.688. 

 Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình thông báo để thí sinh biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- Sở Nội vụ (b/c); 

- TT Huyện uỷ,  

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên HĐTT; 

- Ban Giám sát; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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