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THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức  

làm việc tại Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021  
 
 

 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 Kế hoạch số 346/KH-VPUBND ngày 09/6/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức của Trung tâm Truyền thông thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-VPUBND ngày 16/02/2022 của Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm 

Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021; 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo một số nội dung như sau: 

1. Danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển viên chức của Trung tâm 

Truyền thông trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 (theo Quyết định số 

08/QĐ-VPUBND ngày 16/02/2022 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh). 

2. Thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức để Văn phòng 

UBND tỉnh kiểm tra trước khi ra quyết định tuyển dụng viên chức theo quy định, 

cụ thể như sau: 

a) Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập, chứng 

chỉ (ngoại ngữ, tin học) theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối 

tượng ưu tiên (nếu có). 

+ Trường hợp người trúng tuyển có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục  

nước ngoài cấp thì yêu cầu phải dịch thuật qua tiếng Việt và phải được cơ quan có  

thẩm quyền công nhận theo quy định. 

+ Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn 

đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc 

làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp 

này người trúng tuyển phải cung cấp các quyết định, văn bản quy định về chuẩn 

đầu ra của cơ sở đào tạo. 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (người trúng tuyển 

liên hệ Sở Tư pháp nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để đề nghị cấp). 
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- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong 

thời hạn 06 tháng; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện 

được khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe. 

b) Thời hạn, địa điểm và cách thức hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: 

  - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người 

trúng tuyển phải nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức (trong giờ hành chính, từ ngày 

24/02/2022 đến hết ngày 24/3/2022). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên (qua Phòng 

Hành chính-Quản trị), số 7, đường Độc Lập, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên. 

c) 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 Chánh Văn phòng UBND tỉnh sẽ ra quyết định hủy kết  

quả trúng tuyển, đồng thời Văn phòng UBND tỉnh thông báo công khai trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ 

tuyển dụng tiếp theo. 

3. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc 

a) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết 

định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và Trung tâm Truyền thông để 

biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức. 

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, 

người được tuyển dụng viên chức phải đến Trung tâm Truyền thông để ký hợp 

đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời 

hạn khác hoặc được Văn phòng UBND tỉnh đồng ý gia hạn khi có đề nghị của 

người trúng tuyến với lý do chính đáng. 

c) Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm 

việc và nhận việc trong thời gian quy định thì Giám đốc Trung tâm Truyền thông 

báo cáo và đề nghị Chánh Văn phòng UBND tỉnh hủy bỏ quyết định tuyển dụng. 

d) Trường hợp thí sinh trúng tuyển đủ điều kiện miễn tập sự Trung tâm 

Truyền thông hoàn thiện hồ sơ trình Văn phòng (qua Phòng Hành chính-Quản trị) 

gửi Sở Nội vụ xếp lương và bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định. 

4. Các nội dung về hợp đồng làm việc, chế độ tập sự, bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp, hồ sơ viên chức, … đối với người được tuyển dụng do Trung tâm  

Truyền thông thực hiện theo Luật Viên chức, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 
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25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy 

định khác có liên quan. 

(Quyết định số 08/QĐ-VPUBND ngày 16/02/2022 của Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Truyền 

thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021  và Thông báo này được đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến thí sinh, Trung tâm Truyền thông 

được biết và thực hiện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thí sinh trúng tuyển; 
- Sở Nội vụ; 
- CVP và các PCVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm TTTT; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, HCQT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

 
Võ Cao Phi 
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