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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Công nhận kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về
chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị
định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã,
phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 22/4/2019 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về
hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng, công chức
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND
tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức viên chức,
lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,
doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Hướng dẫn số 1410/HD-SNV ngày 24/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh
Sơn La về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức
cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Yên Châu về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức
xã năm 2022. UBND huyện Yên Châu thông báo công nhận kết quả trúng tuyển,
kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau:
1. Chủ tịch UBND huyện Yên Châu công nhận 04 (Bốn) người trúng
tuyển, kỳ tuyển dụng công chức xã huyện Yên Châu năm 2022
(Có danh sách kèm theo).
2. Thời gian, địa điểm nhận người trúng tuyển nhận Quyết định tuyển dụng:
Đúng 8h00 ngày 11/8/2022 (Thứ Năm), yêu cầu người trúng tuyển có tên
trong danh sách kèm theo thông báo này có mặt tại phòng Nội vụ huyện Yên
Châu để đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển và nhận Quyết định tuyển dụng.
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Khi đi mang theo bản chính (bản gốc) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả
học tập, giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân,...
đã được kê khai trong phiếu đăng ký dự tuyển để kiểm tra, đối chiếu các thông
tin theo quy định.
3. Hồ sơ trúng tuyển
Thí sinh trúng tuyển chủ động hoàn thiện và nộp 01 bộ hồ sơ (hồ sơ trúng
tuyển) bao gồm:
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp.
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó
công tác hoặc cư trú;
- Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);
- Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ đã được cơ quan có thẩm quyền
chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được
dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong
thời hạn sử dụng theo quy định;
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
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