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V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, HOÀN THIỆN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT 

KHIẾU NẠI TRONG TUYỂN DỤNG 

1. Thông báo kết quả tuyển dụng 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển 
dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử Đồng 
Tháp và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự 
tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 
tuyển, người trúng tuyển phải đến Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 
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 việc làm dự tuyển, 
chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị 
trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học 
thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

+ 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 người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công 
chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển. 

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 cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công 
chức thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và không tiếp 
nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Trong quá trình tổ chức kỳ thi tuyển, trường hợp có đơn thư kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo thì Hội đồng thi xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật 

về khiếu nại, tố cáo. 

- Trường hợp có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kỳ thi tuyển sau 

khi Hội đồng thi đã giải thể thì cơ quan tuyển dụng công chức giải quyết theo quy 

định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

VI. THỜI GIAN, HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ LỆ PHÍ THI 

1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 


