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THÔNG BÁO 

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức  

                       

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 quy 

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

Căn cứ Công văn số 3060/UBND-NC1 ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về 

đồng ý chủ trương tuyển dụng viên chức đối với hợp đồng theo Quyết định số 

3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh; Quyết định số 1989/QĐ-

UBND ngày 02/10/2020 của UBND thị xã về việc công nhận kết quả xét tuyển 

viên chức đối với hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 

của UBND tỉnh. 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo: Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Ánh; 

sinh ngày 19/8/1989; trình độ chuyên môn: Cao đẳng chuyên ngành Kế toán; là 

nhân viên hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận Lộc; đã trúng 

tuyển viên chức tại kỳ xét tuyển viên chức đối với hợp đồng theo Quyết định số 

3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh. 

 Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo và yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển này, 

đến tại phòng Nội vụ, UBND thị xã Hồng Lĩnh để nộp hồ sơ tuyển dụng (thành 

phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP); bổ 

sung bảng kê quá trình tham gia BHXH (nếu có tham gia BHXH bắt buộc) để làm 

căn cứ xếp lương; mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên để đối chiếu theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã (báo cáo); 

- Các phòng: Nội vụ, GD-ĐT; TC-KH; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã (để đăng tin); 

- Trường TH và THCS Thuận Lộc; 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh; 

- Lưu: VT, NV, HĐXT. 

       (Pho to 05 bản giấy) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 
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