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THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng viên chức; công nhận kết quả trúng tuyển  

và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ  

tuyển dụng viên chức huyện Lộc Bình năm 2022 
 

   

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 257/KH-UBND, ngày 16/8/2022 của UBND huyện Lộc 

Bình về xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Lộc Bình năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Lộc Bình về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện 

Lộc Bình năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 4390/QĐ-UBND, ngày 08/9/2022 của UBND 

huyện Lộc Bình về công nhận kết quả tuyển dụng viên chức và danh sách thí 

sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Lộc Bình năm 2022. 

         Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Lộc Bình năm 2022 thông báo: 

 1. Kết quả tuyển dụng viên chức huyện Lộc Bình năm 2022 đối với 129 

thí sinh và danh sách 38 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Lộc 

Bình năm 2022. Danh sách cụ thể được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

huyện tại địa chỉ: https://locbinh.langson.gov.vn/.  

 2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển 

 Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 09/9/2022, người trúng tuyển phải 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

 a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực) theo yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

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

 - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Lộc Bình, khu Hòa Bình, thị 

trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại liên hệ: 

0832.163.666. 

https://locbinh.langson.gov.vn/


 Người trúng tuyển khi đến nộp hồ sơ tuyển dụng đem theo bản chính các 

văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo phiếu đăng ký dự 

tuyển để đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

 3. Đối với thí sinh trúng tuyển đã có thời gian hợp đồng lao động theo 

đúng vị trí việc làm có đóng bảo hiểm xã hội trước khi tuyển dụng, ngoài hồ sơ 

quy định tại mục 2, cần nộp thêm bản phô tô có công chứng các văn bản sau:  

 - Các hợp đồng lao động; 

 - Sổ bảo hiểm xã hội; 

 - Bản kê khai thời gian hợp đồng lao động tại vị trí việc làm phù hợp với 

vị trí việc làm trúng tuyển. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Lộc Bình năm 2022 thông báo để 

các thí sinh biết, thực hiện./. 

  

    

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐTDVC 2022; 

- Ban Giám sát; 

- Phòng Nội vụ; 

- VP HĐND và UBND huyện (Đăng tải); 

- Các thí sinh trúng tuyển; 
- Lưu VT, HSTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thị Thúy 
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