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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

 

Ngày 29/9/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 

2286/SLĐTBXH-VP hướng dẫn thu hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 

2020; nay, thực hiện kết luận tại cuộc họp Hội đồng xét tuyển viên chức ngày 

13/10/2020 để thống nhất trong việc kê khai hồ sơ, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển 

bổ sung thêm một số nội dung như sau: 

1. Sơ yếu lí lịch tự thuật của người đăng ký dự tuyển phải có xác nhận của 

UBND cấp xã (phường, thị trấn) nơi người đăng ký dự tuyển cư trú. 

2. Về thời gian thu hồ sơ thực hiện trong giờ hành chính được hiểu theo 

thông báo giờ làm việc của UBND tỉnh. 

Kể từ ngày 05/10/2020 đến 17h30 ngày 04/11/2020 cán bộ được giao tiếp 

nhận hồ sơ phải có mặt tại phòng tiếp nhận hồ sơ để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ 

dự tuyển theo quy định tại Văn bản số 2286/SLĐTBXH-VP ngày 29/9/2020 của 

Giám đốc Sở, đồng thời thường xuyên thông tin kết quả việc tiếp nhận hồ sơ về 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội. 

3. Đúng 17h31 ngày 04/11/2020, đơn vị lập biên bản kết thúc nhận hồ sơ, 

có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo, cấp ủy, Công đoàn và cán bộ nhận hồ sơ. 

Lập danh sách, báo cáo kết quả và các nội dung liên quan về Hội đồng tuyển 

dụng theo quy định. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện, có gì 

vướng mắc kịp thời báo cáo Hội đồng xét tuyển để xem xét, xử lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 
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