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THÔNG BÁO  

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu biên chế  

được giao năm 2021 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

 
 

Kính gửi: Các thí sinh đăng ký dự tuyển 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Công văn số 2790/BNV-TCCB ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Cục Văn thư và 

Lưu trữ nhà nước năm 2021 và Thông báo số 1065/TB-VTLTNN ngày 08 tháng 

12 năm 2021 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc tuyển dụng viên chức 

năm 2021, Thông báo số 155/TB-VTLTNN ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự 

tuyển viên chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-VTLTNN ngày 04/5/2022 của Cục trưởng Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 

2021 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Quyết định số 74/QĐ-VTLTNN ngày 

25/7/2022 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021 của Cục Văn thư 

và Lưu trữ nhà nước; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông 

báo kết quả tuyển dụng như sau: 

- Kết quả tuyển dụng viên chức: Theo danh sách đính kèm. 

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 (vòng kiềm 

tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn). 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước để hoàn thiện 

hồ sơ tuyển dụng. Thành phần Hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức./. 
 

Nơi nhận:                                                                   

- Như trên;   

- Cục trưởng; 

- Cổng thông tin điện tử Cục VTLTNN; 

- Lưu: VT, TCCB.                                                           

                                                                                                                   

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 
 

 

CỤC TRƯỞNG 

Đặng Thanh Tùng 
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