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THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 

 

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 các Kế hoạch của sở Kế hoạch và Đầu tư số: 2253/KH-SKHĐT 

ngày 14/12/2022 về tuyển dụng viên chức; số 102/KH-SKHĐT ngày 17/01/2023 

về bổ sung số lượng viên chức cần tuyển dụng của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, 

Thương mại và Du lịch thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022; 

Căn cứ các Quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 95/QĐ-SKHĐT 

ngày 15 tháng 12 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

năm 2022; Quyết định số 11/QĐ-SKHĐT ngày 08/3/2023 về việc phê duyệt kết 

quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch 

năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả tuyển dụng, công nhận 

kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức như sau: 

1. Danh sách kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư, 

Thương mại và Du lịch năm 2022 (theo Quyết định số 11/QĐ-SKHĐT ngày 

08/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) được đăng tải trên trang thông tin điện tử 

tổng hợp của Sở (địa chỉ: https://sokhdt.laichau.gov.vn). 

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

3. Hoàn thiện hồ sơ 

- Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng kể từ ngày 13/3/2023 đến ngày 11/4/2023 về Văn phòng Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, tầng 7, nhà B, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu (vào giờ 

hành chính). Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; 

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có 

thẩm quyền chứng thực; 

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; 
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+ Các giấy tờ liên quan đến quá trình công tác (nếu có), gồm: Hợp đồng 

lao động, bản xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hoặc bản sao sổ bảo 

hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

- Trường hợp người 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 Kế hoạch và Đầu tư sẽ ra quyết định hủy 

kết quả trúng tuyển. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 trân trọng thông báo để thí sinh 

dự tuyển biết, thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022; 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Thị Nguyện 
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