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THÔNG BÁO 

Về công nhận kết quả tuyển dụng và nội dung bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định 

 

 

Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định; 

Sở Nội vụ thông báo công nhận kết quả tuyển dụng và nội dung bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định 

như sau: 

1. Kết quả thi tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công 

chức hành chính tỉnh Bình Định (chi tiết tại các Phụ lục I, II kèm theo Quyết 

định số 3966/QĐ-UBND). 

2. Thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình 

Định có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển để Sở Nội vụ kiểm tra 

trước khi ra quyết định tuyển dụng theo quy định. 

a) Nội dung bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gồm: 

- 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. 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp. 

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết 

quả học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn kể từ 

ngày có Thông báo này cho đến thời điểm thí sinh nộp bổ sung, hồ thiện hồ sơ. 

b) Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 01/10/2020 đến 

ngày 30/10/2020. Trường hợp thí sinh trúng tuyển không thể bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ dự tuyển theo đúng thời hạn nêu trên, nếu có lý do chính đáng thì có 

đơn xin gia hạn thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi đến Sở Nội vụ 

trước ngày 30/10/2020. Thời gian gia hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển 

chậm nhất đến ngày 15/11/2020.  

c) Địa điểm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp tại 

Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ (địa chỉ: Số 180 Tăng Bạt Hổ, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại 0256.3819.060 hoặc 0256.3821.618). 
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d) Thí sinh trúng tuyển nhưng không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển 

theo đúng nội dung và thời hạn nêu trên thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.  

Lưu ý: Thí sinh mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả 

học tập và giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu.  

Trường hợp thí sinh có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự 

tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật thì 

sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển. 

Sở Nội vụ thông báo để thí sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan được 

biết, thực hiện theo đúng quy định./. 

(Quyết định số 3966/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo 

này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, địa chỉ: 

http://binhdinh.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: 

snv.binhdinh.gov.vn) 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Trưởng Ban giám sát; 

- Đài PT&TH Bình Định; 

- Báo Bình Định; 

- CTTĐT UBND tỉnh; 

- TTTĐT Sở Nội vụ; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND huyện, tx, tp; 

- Sở Tư pháp (để phối hợp); 

- Văn phòng sở; 

- Thí sinh (để biết); 

- Lưu: VT, P.CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang 
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báo 
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