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THÔNG BÁO  

Kết quả trúng tuyển - kỳ thi tuyển công chức  

của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-SNV ngày 11/3/2022 của Sở Nội vụ về 

việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức Văn phòng UBND tỉnh. Hội đồng 

tuyển dụng, Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên năm 2022 thông báo: 

Ông Ngô Minh Đức, sinh ngày 13/11/1996; 

Thường trú: Số nhà 22, tổ 9, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND 

tỉnh năm 2022. 

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng tuyển dụng Văn 

phòng UBND tỉnh đề nghị ông Ngô Minh Đức hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng như sau: 

1. Hồ sơ tuyển dụng 

a) Lý lịch cán bộ, công chức (mẫu 1a, 03a-BNV/2007 ban hành kèm theo 

QĐ số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007). 

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị 

trí dự tuyển. 

c) Phiếu lý lịch Tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo 

yêu cầu của vị trí tuyển dụng để đối chiếu. 

3. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 

20/5/2022 (thí sinh có thể hoàn thiện hồ sơ trước thời gian quy định để Văn 

phòng UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định tuyển dụng). 

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh. 

Hội đồng tuyển dụng, Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên thông báo ông 

Ngô Minh Đức biết để phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chánh VPUBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo VP; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Ông Ngô Minh Đức; 

- Lưu: VT, Hồ sơ tuyển dụng.  

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 
 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nguyễn Ngọc Thể 
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