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THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức  

đợt 2 năm 2020 của Sở Công Thương  

 
 

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 Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-SCT ngày 10/3/2021 của Sở Công Thương 

Trà Vinh về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Sở 

Công Thương. 

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương Trà Vinh thông báo 

kết quả trúng tuyển đối với 01 thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức Sở Công 

Thương đợt 2 năm 2020 (Đính kèm danh sách). 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, thí sinh trúng 

tuyển phải đến Sở Công Thương để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.  

- Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: 

Thí sinh trúng tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Công Thương 

tỉnh Trà Vinh - Số 02, Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh, Điện thoại: 02943.852594. Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 

12/4/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc). 

4. Các nội dung lưu ý: 

- Đề nghị thí sinh khi đến phải mang theo bản gốc các văn bằng, chứng chỉ 

có liên quan để đối chiếu với các bản sao trong thành phần hồ sơ nêu trên. 
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- Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24x32 cm, ngoài bìa ghi 

rõ hồ sơ trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 của Sở Công Thương, ngạch, 

ngành dự tuyển, đơn vị dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ. 

- Sở Công Thương sẽ tổ chức kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ. Trường 

hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng  theo quy định hoặc 

có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện 

sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự 

tuyển thì Sở Công Thương sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Đồng thời, 

thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương thông báo đến thí sinh 

trúng tuyển biết, thực hiện đúng các nội dung tại thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Phó Giám đốc Sở (biết); 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức; 

- Ban Giám sát; 

- Ban Kiểm tra, sát hạch; 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Ban biên tập trang web SCT; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Phạm Văn Tám 
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