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THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình 

 

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-PTTH ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Đài 

Phát thanh Truyền hình về việc Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên 

chức Đài Phát thanh- Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum 

thông báo:  

1. Công nhận kết quả trúng tuyển đối với 06 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển 

viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum (Có danh 

sách chi tiết kèm theo). 

2. Thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm: 

2.1. Trực tiếp có mặt tại Đài Phát thanh -Truyền hình Kon Tum, địa chỉ 

258A Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

xuất trình các giấy tờ sau: 

- Bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, giấy chứng nhận đối 

tượng ưu tiên (dân tộc thiểu số, thương binh liệt sĩ...) để đối chiếu và kiểm tra theo 

quy định. 

- Thời gian cụ thể để đối chiếu: Từ ngày 19/11/2020 đến hết ngày 

27/11/2020. 

- Bộ phận tiếp nhận và làm việc: Phòng Tổ chức - Hành Chính, số điện thoại 

di động: 0905242874, làm việc trong giờ hành chính. 

Việc ký kết hợp đồng chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện xong việc 

kiểm tra, đối chiếu, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển. 

Trường hợp người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu 

đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ 

không đúng quy định thì Đài Phát thanh - Truyền hình sẽ hủy kết quả trúng tuyển 

theo quy định. 

2.2. Hoàn thiện Hồ sơ viên chức tuyển dụng lần đầu: 

Sau khi có quyết định tuyển dụng, viên chức được tuyển dụng lần đầu phải 

hoàn thiện hồ sơ như sau: 

a) Thành phần Hồ sơ viên chức tuyển dụng lần đầu: Theo Thông tư 

07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo 

thống kê và quản lý hồ sơ viên chức, cụ thể: 

- Quyển “Lý lịch viên chức” theo mẫu HS01-VC/BNV (Quyển “Lý lịch viên 

chức” phản ánh toàn diện về bản thân, các mối quan hệ gia đình, xã hội của viên 



 

chức; Quyển “Lý lịch viên chức” do viên chức tự kê khai và được đơn vị sử dụng 

viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận; 

- "Sơ yếu lý lịch viên chức" theo mẫu HS02-VC/BNV.  Sơ yếu lý lịch là tài 

liệu quan trọng phản ánh tóm tắt thông tin về bản thân, mối quan hệ gia đình và xã 

hội của viên chức. Sơ yếu lý lịch do viên chức tự kê khai hoặc do người có trách 

nhiệm ghi từ quyển "Lý lịch viên chức” và các tài liệu bổ sung khác của viên chức. 

Sơ yếu lý lịch viên chức được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác 

nhận; 

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật; 

- Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền 

khám và chứng nhận theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 

của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; 

- Bản sao có công chứng các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng của viên chức như: bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo 

chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan 

có thẩm quyền cấp. Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo 

nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; 

Trong thời gian chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả 

tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc tại đơn vị 

trúng tuyển. Nếu quá thời hạn quy định nêu trên, người trúng tuyển viên chức 

không đến ký hợp đồng làm việc hoặc không đến nhận việc thì Giám đốc Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum có thẩm quyền hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc 

chấm dứt hợp đồng đã ký kết. 

3. Thông báo này được niêm yết tại Đài Phát thanh -Truyền hình Kon Tum, 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đài (địa chỉ: http//www.kontumtv.vn); gửi 

Thông báo đến thí sinh trúng tuyển biết, thực hiện theo quy định. 
 

 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Đài; 

- Sở Nội vụ ( biết); 

- Người trúng tuyển; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

                  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

              Phan Cư      
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