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THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;Nghị định số 161/2018/NĐCP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển
dụng, công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và
thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ
khoa học trẻ;
Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Bắc
Ninh về thi tuyển công chức năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Ninh về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019;
Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi
tuyển công chức năm 2019 như sau:
- Thí sinh trúng tuyển qua thi tuyển: 38 thí sinh.
- Thí sinh trúng tuyển thẳng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của
Chính phủ: 04 thí sinh.
(có danh sách kèm theo).
Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đề nghị thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công
chức năm 2019 bổ sung hồ sơ như sau:
1. Thành phần hồ sơ:
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên
theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức
(nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- Số lượng: 02 bộ
- Đồng thời thí sinh xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả
học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu vị trí tuyển dụng.
2. Thời gian nhận bổ sung hồ sơ: Từ ngày 27/5/2020 đến 16h30 phút
ngày 05/6/2020.
3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ tỉnh
Bắc Ninh, số 09 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cá nhân, đơn vị phản ánh
về Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh (qua Phòng Công chức viên chức - Số điện thoại:
02223.821.753). Sở Nội vụ thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.
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