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Số:          /TB-HĐTD 
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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển và hoàn thiện  

hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại đơn vị sự nghiệp  

thuộc Sở Công Thương  

 

Thực hiện Quyết định số 35/QĐ-SCT, ngày 14/4/2022 của Sở Công 

Thương về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp (theo chỉ tiêu 

tuyển dụng năm 2021); 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương thông báo một số nội 

dung liên quan như sau: 

1. Danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển viên chức làm việc tại 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương theo Quyết định số 35/QĐ-SCT, 

ngày 14/4/2022 của Sở Công Thương (được đăng tải trên Trang tin điện tử Sở 

Công Thương; Website Trung tâm Khuyến công và niêm yết công khai tại Trụ sở 

cơ quan Sở Công Thương). 

2. Thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển có trách nhiệm thực hiện 

hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tuyển dụng viên chức để Sở Công Thương quyết định 

tuyển dụng viên chức theo quy định. Cụ thể: 

2.1. Hồ sơ bao gồm:  

- Bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập, chứng chỉ 

liên quan theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên 

(nếu có).  

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (thí sinh liên hệ Sở 

Tư pháp để được hướng dẫn, đề nghị cấp).  

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).  

2.2. Thời gian, địa điểm thực hiện  

- Người trúng tuyển nộp đầy đủ hồ sơ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 

nhận được thông báo kết quả trúng tuyển.  

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Công Thương (Bộ phận Tổ chức 

cán bộ), số 313 Hùng Vương, TP Đông Hà, Quảng Trị, số điện thoại: 

02333.852514).  

2.3. Trường hợp thí sinh 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 quyết định hủy kết quả trúng tuyển.  
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3. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc  

3.1. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, 

Sở Công Thương ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới thí sinh 

trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở để biết, thực 

hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.  

3.2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, 

thí sinh được tuyển dụng viên chức phải đến Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

phát triển công nghiệp để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp 

quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn.  

3.3. Trường hợp thí sinh được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp 

đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì Giám đốc Trung tâm 

Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp báo cáo, đề nghị Sở Công 

Thương hủy bỏ quyết định tuyển dụng.  

4. Các nội dung về hợp đồng làm việc; tập sự; bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp; chế độ, chính sách; hồ sơ viên chức... đối với thí sinh được tuyển dụng do 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thực hiện theo Luật 

Viên chức, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn bản khác có liên quan.  

Sở Công Thương trân trọng thông báo./.  

 Nơi nhận:    
- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- TTKC và TVPTCN (t/h); 

- Thí sinh trúng tuyển (t/h); 

- Đăng trên Trang TTĐT Sở; Web TTKC; 

- Thông báo tại Bảng tin CQ; 

- Lưu: VT, HĐTD, HStuyendung. 

 

 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        SỞ CÔNG THƯƠNG  

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VC 

 

DANH SÁCH 

Thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-HĐTD ngày       tháng 4 năm 2022 của Sở Công Thương) 

 

 

T

T 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Quê quán 
Địa chỉ thường 

trú 

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển 
Vị trí việc làm Ghi chú 

1 Hà Phú Danh 13/3/1985 
Ninh Xuân, Hoa 

Lư, Ninh Bình 

19/3 Nguyễn 

Trãi, thành phố 

Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị 

Trung tâm 

Khuyến công và 

Tư vấn phát triên 

công nghiệp 

Viên chức phụ trách công tác xúc 

tiến, quảng bá sản phẩm công 

nghiệp nông thôn; thông tin, tuyên 

truyền; đào tạo, tập huấn. 

 

(Danh sách gồm có 01 thí sinh) 
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