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THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng viên chức  

Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021 

 

 

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 năm 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 Quyết định số 131/QĐ-SNV ngày 08/7/2021 của Sở Nội vụ về 

việc phê duyệt phương án tuyển dụng Viên chức Sở Thông tin và Truyền thông 

năm 2021. 

Căn cứ  Quyết định số 897/QĐ-SNV ngày  6/9/2021 của Sở Nội vụ về việc 

phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021. 

  Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả tuyển dụng và danh sách 

thí sinh trúng tuyển (theo Quyết định số 897/QĐ-SNV ngày  6/9/2021 của Sở Nội 

vụ). 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, thí sinh trúng tuyển phải đến Sở Thông tin và Truyền thông để hoàn thiện 

hồ sơ tuyển dụng. Thành phần hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại 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. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở và trên Cổng thông tin 

điện tử Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời được gửi bằng văn bản đến thí 

sinh dự tuyển theo địa chỉ mà thí sinh đã đăng ký./. 
 

Nơi nhận:                          
- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- HĐTD viên chức; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP 
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