
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG LÁT  

Số:        /TB-UBND 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mường Lát, ngày      tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Lát 
 

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 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của 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 xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành 

kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Công văn số 87/SNV-CCVC ngày 13/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hóa về việc thống nhất kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện Mường Lát; 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Mường Lát Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Lát. 

Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn 

thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường 

Lát đối với thí sinh trúng tuyển như sau: 

1. Kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Lát: 04 thí sinh. 

(Có danh sách kèm theo) 
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2. Các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng gồm: 

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

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, các thí sinh mang theo bản gốc bằng chuyên môn, 

bảng kết quả học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để đối chiếu. 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Bản sao CMTND hoặc thẻ CCCD; 

- Bản sao sổ BHXH và các hợp đồng lao động liên quan (nếu có). 

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:  

- Thời gian: Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 16/01/2022. 

- Địa điểm: Tại phòng Nội vụ, UBND huyện Mường Lát. 

Lưu ý: 

- 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 hợp pháp để 

tham gia dự tuyển thì UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ hủy kết quả trúng tuyển. 

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê 

khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận 

không  hợp pháp để tham gia dự tuyển thì UBND huyện thông báo công khai trên 

cổng thông tin điện tử huyện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong 

một kỳ tuyển dụng tiếp theo.  

Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát thông báo để các thí sinh được biết và 

thực hiện theo nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Thí sinh trúng tuyển; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
Nguyễn Văn Bình 
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DANH SÁCH  

Trúng tuyển viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Lát 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày      tháng 01 năm 2021 của 

UBND huyện Mường Lát) 

 

STT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ đào 

tạo 

Vị trí việc 

làm trúng 

tuyển 

1 Hà Văn Hợp 1984 Đại học 
Kiểm nghiệm 

viên cây trồng 

2 Triệu Minh Khiêm 1990 Đại học 

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật 

3 Vương Đình Tưởng 1981 Đại học 
Kiểm tra viên 

vệ sinh thú y 

4 Thao Thị Dúa 1994 Đại học 
Quản lý bảo 

vệ rừng viên 

 

Danh sách này gồm có 04 người./. 
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