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THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ 

thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 

Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-BNV 

ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ 

thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND-HC ngày 31/7/2017 của UBND thành 

phố Cao Lãnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016; 

 Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh thông báo đến các thí sinh trúng 

tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2016, cụ thể như sau: 

 Căn cứ Điều 14, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 

của Bộ Nội vụ về hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển, quyết định tuyển dụng và nhận 

việc.  

 Thành phần hồ sơ: 

 1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm 

quyền chứng thực. 

2. Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.  

 - Thời gian gửi hồ sơ: hết ngày 17/8/2017 

 - Thời gian nhận Quyết định tuyển dụng: 7 giờ 30, ngày 29/8/2017 tại 

phòng họp B, UBND thành phố Cao Lãnh (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).  
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 Yêu cầu các thí sinh trúng tuyển khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ và thời gian 

theo quy định trên gửi về phòng Nội vụ thành phố hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng. 

Trên cơ sơ đó, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định tuyển dụng theo 

quy định. 

 Kết quả trúng tuyển được niêm yết tại trụ sở làm việc và trang thông tin 

điện tử thành phố Cao Lãnh, tại địa chỉ: 

https://tpcaolanh.dongthap.gov.vn/wps/portal/tpcl 

  Trường hợp thí sinh trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn 

thiện hồ sơ trúng tuyển thì phải làm đơn đề nghị được gia hạn trước khi kết thúc thời 

hạn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển gửi về Phòng Nội vụ. Thời gian gia hạn không quá 

15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển quy định trên. 

 Thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển theo quy định 

trên thì hủy kết quả trúng tuyển. 

 Thí sinh muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Nội vụ qua điện 

thoại: 0277. 6250.355 để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                     
- CT và các PCT UBND TP; 

- Hội đồng thi; 

- Ban Giám sát Hội đồng thi; 

- Đài truyền thanh TP (đưa tin); 

- UBND xã, phường (niêm yết); 

- Cổng TT điện tử TP; 

- Các thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VT, HĐT. (TVinh) 

 

 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thương 
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