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THÔNG BÁO
Kết quả thí sinh trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
-----------------------Căn cứ Quyết định số 06 /QĐ - SLĐTBXH, ngày 05 tháng 01 năm 2021
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công nhận kết quả Kỳ xét tuyển
viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội năm 2020.
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển
viên chức năm 2020, như sau:
1. Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020 (theo
Quyết định số 06/QĐ-SLĐTBXH ngày 5/01/2020 tại phụ lục 1 kèm theo).
2. Trong thời gian từ ngày có thông báo này đến hết ngày 04/02/2021, các
thí sinh trúng tuyển (tại phụ lục 1) phải đến Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
(địa chỉ: 292 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), cung cấp các giấy tờ
sau để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
- Bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự
tuyển, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên ( nếu có)
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3. Sau khi thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đảm bảo theo quy định,
Giám đốc Sở Lao động- TB&XH ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức;
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội ký
hợp đồng làm việc đối với thí sinh trúng tuyển.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người
được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức
để ký hợp đồng làm việc và nhận việc.
Nếu quá thời gian trên mà thí sinh không đến ký hợp đồng làm việc, Trung
tâm Dịch vụ việc làm; Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội báo cáo Giám đốc
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội biết để hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy
định của pháp luật.

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 thông báo đến các thí sinh biết thực
hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Giám đốc, các PGĐ Sở (biết);
- Các thí sinh;
- Trung tâm Dịch vụ việc làm;
- Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội;
- Lưu: VT, HĐXT.
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