
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:          /TB-UBND
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  
      TP Hải Dương, ngày      tháng      năm 2023

THÔNG BÁO
Công nhận kết quả trúng tuyển tuyển dụng công chức phường, xã 
trong trường hợp đặc biệt và Chỉ huy trưởng quân sự phường, xã 

thuộc thành phố Hải Dương năm 2023

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Chủ 
tịch UBND thành phố Hải Dương về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức 
phường, xã trong trường hợp đặc biệt và Chỉ huy trưởng quân sự phường, xã thuộc 
thành phố Hải Dương năm 2023;

UBND thành phố Hải Dương thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tuyển 
dụng công chức phường, xã trong trường hợp đặc biệt và Chỉ huy trưởng quân sự 
phường, xã thuộc thành phố Hải Dương năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thí sinh trúng tuyển
Gồm 8 thí sinh (có danh sách kèm theo).
2. Hoàn thiện hồ sơ
Chậm nhất ngày 30 tháng 4 năm 2023 thí sinh trúng tuyển phải bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ trước khi ra quyết định tuyển dụng, hồ sơ bổ sung gồm:
a) Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người 

đó công tác hoặc cư trú, có giá trị trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ 
trúng tuyển;

b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang 
tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp có giá trị trong 
thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ trúng tuyển;

đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp có giá trị trong thời 
hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ trúng tuyển;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp 
xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

g) 2 ảnh cỡ 4x 6cm.
h) Đề nghị của Chủ tịch UBND phường, xã sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng 

Ban chỉ huy quân sự thành phố để bổ nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự phường, xã.
Hồ sơ gửi về UBND thành phố Hải Dương ( qua phòng Nội vụ thành phố), địa chỉ 

số 106 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo thành phố Hải Dương.
UBND thành phố thông báo để thí sinh trúng tuyển biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Thí sinh có tên trên;
- Lưu: VT, NV

CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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