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THÔNG BÁO 

V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức 

 các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Khánh năm 2022 

 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Yên 

Khánh tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện 

Yên Khánh năm 2022 đã được Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 349/QĐ-

SNV ngày 31/8/2022;  

Căn cứ Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Yên Khánh về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Khánh năm 2022; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Yên Khánh thông báo tới các thí sinh 

dự kiến trúng tuyển một số nội dung sau:     

1. Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 15/12/2022: Kiểm tra, đối chiếu bản chính 

các văn bằng, chứng chỉ, các loại giấy tờ ưu tiên của những thí sinh được Hội đồng 

công nhận kết quả trúng tuyển; thu nhận các giấy tờ theo quy định tại khoản 4, 

Mục V kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Yên Khánh 

tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên 

Khánh năm 2022 tại phòng Nội vụ huyện Yên Khánh. 

2. Các thí sinh dự kiến trúng tuyển, nếu đã có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội ở vị trí việc làm 

theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc vị trí việc làm đang tuyển dụng thì cung cấp 

bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan bảo hiểm để Hội 

đồng tuyển dụng có căn cứ tính chế độ tập sự và xếp lương. 

3. Lưu ý:  

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển hoặc có 

hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không 

đúng quy định thì sẽ bị 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 đúng quy định 

để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công 

khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và 

không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

 

 

 

 



 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thí sinh dự kiến trúng tuyển; 

- Lưu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG   

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

Vũ Văn Chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


		2022-11-14T16:25:13+0700


		2022-11-14T16:37:28+0700


		2022-11-14T16:37:28+0700


		2022-11-14T16:37:28+0700




