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Số: 121A /TB-SNN

Hà Nam, ngày 01 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển
kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010.
Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 2445 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của
UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách
trúng tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2020,
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam thông báo thí sinh trúng tuyển viên
chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020 bổ sung và hoàn thiện hồ sơ để ký hợp
đồng làm việc, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo quy định,
gồm:
1. Phiếu Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
2. Bản ghi, chốt quá trình tham gia BHXH bắt buộc (có xác nhận của cơ
quan BHXH) tính đến ngày 30/11/2020 (nếu có).
3. Bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ (nếu có).
Thời hạn bổ sung hồ sơ trước ngày 07/12/2020, nếu quá thời gian trên thí
sinh không bổ sung hồ sơ thì thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam thông báo để thí sinh được biết và thực
hiện thông báo này./.
Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử của Sở;
- Các thí sinh trúng tuyển;
- Lưu: VT, TCCB.
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