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THỒNG BÁO
Hủy bỏ kết quả trúng tuyển và công nhận trúng tuyển bổ sung xét tuyển 
viên chức năm 2020 thuộc Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nang

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành Luật Viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 
29/1 1/2018 của Chính phủ về việc sửa đồi, bồ sung một số quy định về tuyển 
dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và 
thực hiện một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 
đồi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 
công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ 
họp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-SNV ngày 09/9/2020 của Sở Nội vụ về 
việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 
Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nang năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-SNV ngày 23/9/2020 của Sở Nội vụ về 
việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển và phê duyệt bổ sung kết quả trúng tuyền viên 
chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố 
Đà Nằng năm 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về việc hủy kết quả trúng tuyển 
và công nhận bố sung trúng tuyển xét tuyển viên chức năm 2020 thuộc Trung 
tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nằng như sau:

1. Hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức đối với bà Hoàng Thị Thu Hiền, 
sinh ngày 14/01/1989, Thạc sĩ Văn học (đã được phê duyệt trúng tuyển tại 
Quyết định số 473/QĐ-SNV ngày 09/9/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt 
kết quả xét tuyền viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và 
Truyền thông thành phố Đà Nằng năm 2020).

Lý do hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức: Không đến hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định.

2. Công nhận trúng tuyến viên chức bố sung năm 2020 thuộc Trung tâm 
Thông tin dịch vụ công Đà Nang đối với bà Đặng Thị Thùy Trang, sinh ngày 
21/01/1995, Cử nhân Báo chí, có chứng chỉ trình độ tin học ứng dụng Công 
nghệ thông tin cơ bản và tiếng Anh B1.

Danh sách trúng tuyển viên chức được công khai trên Trang Thông tin 
điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://tttt.danang.gov.vn.
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3. Đề nghị Trung tâm Thông tin dịch vụ cồng Đà Nang hướng dẫn bà 
Đặng Thị Thùy Trang hoàn chỉnh hồ sơ và gửi về Sở Thông tin và Truyên thông 
để thẩm định, ban hành quyết định tuyển dụng viên chức. Hồ sơ gôm:

a) Bản chính và 01 bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ: 
chuyên môn, tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng và chứng 
nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

b) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận quá trình tham gia bảo hiêm 
xã hội (đối với các trường họp đã có thời gian họp đồng lao động).

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 26/9/2020 -  30/9/2020.
Lưu ý: Việc thẩm định và ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức phụ 

thuộc vào thời điểm cá nhân, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ. Trường họp người trúng 
tuyển không hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định hoặc hồ sơ không đảm bảo pháp lý 
thì Sở Thông tin và Truyền thông sẽ báo cáo Sở Nội vụ hủy kết quả trúng tuyển 
viên chức.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để cáq^đơn vị và thí sinh được 
biết, thực hiện./,
Nơi nhận:
- Ban BỈên tập Trang TTĐT Sờ (công khai);
- Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nang;
- Hội đồng XTVC các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Ban Giám sát xét tuyển viên chức;
- Các thí sinh tham dự xét tuyển;
-Sờ Nội vụTPĐN (b/c);
- Lưu: VT, VP. Th
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