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THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2021
Thực hiện Nghị định số 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; Thông tư
06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế
tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét
tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng
chức danh nghề nghiệp viên chức.
Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-PTHT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Giám
đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang về việc Công nhận
kết quả xét tuyển (Vòng 2) và dự kiến trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên
chức năm 2021.
Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang thông báo danh
sách các thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 (theo
hình thức xét tuyển) của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang
gồm 03 người (theo danh sách kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 đính
kèm). Thông báo này được được đăng tải trên trang thông tin điện tử Ban Quản
lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại địa chỉ
https://bqlkcn.haugiang.gov.vn từ ngày 16/4/2021.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng
tuyển, các cá nhân có tên trong danh sách đến Công ty Phát triển hạ tầng khu
công nghiệp Hậu Giang để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao
gồm:
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ
quan có thẩm quyền chứng thực.
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
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 sẽ bị kết quả trúng tuyển.

Lưu ý: Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc
kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận
không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì đơn vị sẽ công khai thông tin này
trên trang thông tin điện tử Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang và
không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
Công ty Phát triển hạ tầng thông báo đến thí sinh trúng tuyển được biết và
thực hiện theo yêu cầu nội dung thông báo này./.
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