
UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  

Số:         /TB-QLDA 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mường Lát, ngày       tháng      năm 2023 

THÔNG BÁO 

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

Ban QLDA đầu tư xây dựng 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 Công văn số 35/SNV-CCVC ngày 09/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hóa về việc thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức tại Ban QLDA đầu 

tư xây dựng trực thuộc UBND huyện Mường Lát; 

Căn cứ công văn số 65/UBND- NV ngày 11/01/2023 của UBND huyện 

Mường Lát về việc tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện sau 

khi có ý kiến của sở nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số   09 /QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Giám đốc Ban 

QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường Lát Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường Lát; 

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường Lát thông báo kết quả trúng 

tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng 

huyện Mường Lát, như sau: 

1. Kết quả trúng tuyển viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện 

Mường Lát: 10 người trúng tuyển.  

(Có danh sách kèm theo) 

2. Những người trúng tuyển viên chức 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); 

(Khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc bằng chuyên môn, bảng kết quả học tập, 

chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để đối chiếu) 



2 

 

 

- 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 12/01/2023. 

- Địa điểm: Tại phòng Kế hoạch – Tài Chính – Kế toán Ban QLDA đầu tư 

xây dựng 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 Ban QLDA đầu tư xây dựng 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 Ban QLDA đầu tư xây dựng 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.  

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện thông báo để người trúng tuyển viên 

chức được biết và thực hiện theo nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Người trúng tuyển viên chức; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
Hà Văn Chiến 
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DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC 

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN MƯỜNG LÁT 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-QLDA ngày     12 /01/2023 của  

Giám đốc Ban QLDA ĐTXD  huyện Mường Lát) 

 

 

TT 

       Họ và tên Năm 

sinh 

Trình độ 

đào tạo 

Vị trí việc làm trúng tuyển 

1 Lâu Văn  Ngọc 1990 Đại học Kỹ thuật – Thẩm định 

2 Nguyễn Văn Luyến 1993 Đại học Kỹ thuật – Thẩm định 

3 Vũ Thanh Tùng 1988 Đại học Quản lý dự án – Giám sát thi công 

4 Lê Hồng Vinh 1975 Đại học Quản lý dự án – Giám sát thi công 

5 Vũ Văn Giang 1993 Đại học Quản lý dự án – Giám sát thi công 

6 Lưu Vũ Quý 1993 Đại học Quản lý dự án – Giám sát thi công 

7 Lâu Văn Tông 1989 Đại học Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và 

môi trường 

8 Nguyễn Văn Cao 1995 Cao đẳng Hành chính – Tổng hợp 

9 Lê Thanh Nga 1991 Đại học Kế toán 

10 Nguyễn Thị Linh Giang 1997 Đại học Kế toán 

 

(Danh sách này gồm có 10 người./.) 
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