TỈNH UỶ LÀO CAI
BAN TỎ CHỨC
*
Số 875-TB/BTCTƯ

ĐẢNG CỒNG SẢN VĨẺT NAM

Lào Cai, ngày 20 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO
thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức làm việc tại các cơ
quan, đon vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính tri• - xã hôi
tỉnh Lào Cai năm 2019
•

Thực hiện Quyết định số 1437-QĐ/TU ngày 17/02/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai
về phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức vào
làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, năm 2019,
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai thông báo:
Các thí sinh trúng tuyển theo Quyết định số 1437-QĐ/TƯ ngày 17/02/2020
của Tỉnh ủy Lào Cai (chi tiết đề nghị cập nhật trên Báo điện từ (Báo Lào Cai);
cổng thông tin đỉện tử Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, địa chỉ: laocaỉ.org.vn hoặc
bantochuc.ỉaocai.org.vn), bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự tuyển để ban hành quyết
định tuyển dụng theo quy đinh.
1.Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gồm các thành phần sau đây:

- Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/TCTỈV-98) có dán ảnh 4x 6 do người dự
tuyển tự khai và được ƯBND cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi
người đó đang công tác xác nhận (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển);
- Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền (bệnh viện đa
khoa tuyến huyện và tương đương trở ỉên) cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến
ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự
tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (kèm theo bản gốc để đổi chiếu);
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;
- Bản sao các quyết định về việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển, nâng
ngạch, nâng lương; hợp đồng lao động... {nếu cổ)

- Bản sao sổ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với ngạch công chức/viên chức
được tuyển dụng (nếu có).

* Lưu ý:
- Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả
học tập, sổ bảo hiểm... và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn
30 ngày tính đến ngày nộp hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
- Toàn bộ giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (do Ban Tổ chức Tỉnh ủy
phát hành).
2. Nơi nhận: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Tỏ chức - Cán bộ).
3. Thời gian hoàn thiện hồ sơ: Trước ngày 21/3/2020.

(Thông báo này thay cho thông bảo cá biệt của từng thí sinh trúng tuyển)
Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo để thí sinh biết, thực hiện./.
Nơi nhân:

TRƯỞNG BAN

- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo),
- Thành viên Hội đồng thi,
- Trưởng Ban Giám sát,
- Báo Lào Cai (đăng tải trên Báo điện tử),
- Cổng thông tin điện từ: Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Thí sinh trúng tuyển theo QĐ số 1437-QĐ/TƯ,
- Lưu: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ sơ Hội đồng thi.

Đặng Phi Vân

