
 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-HĐXT         Kon Tum, ngày      tháng       năm   

 

THÔNG BÁO 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức 

tại  Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh trực thuộc 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định 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 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-BQLKKT ngày 24 tháng 11 nám 2022 của 

Ban Quản lý khu kinh tế về Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức tại Công ty 

Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-BQLKKT ngày 13 tháng 01 năm 2023 của 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại 

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022. 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại 

Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh trực thuộc Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh năm 2022 như sau: 

1. Tổng số thí sinh được triệu tập dự xét tuyển: 21 người. 

2. Kết quả điểm xét tuyển và danh sách người trúng tuyển: (Có danh sách 

kèm theo). 

Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng 

hình thức phỏng vấn kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển (theo Quy định tại khoản 4, Điều 31 Thông tư số 06/2020/TT-

BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ).  

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 13/01/2023 đến 13/2/2023 (trong 

giờ hành chính, trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật) người trúng tuyển 

phải đến Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh (thôn Iệc, xã Pờ Y, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.  



 

Thành phần Hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 

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

quản lý viên chức. 

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); 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Các giấy tờ liên quan đến quá trình công tác (nếu có) như: Hợp đồng 

làm việc, bản ghi quá trình đóng BHXH… 

* Lưu ý: 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 Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh ra Quyết định hủy 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 Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng 

Khu kinh tế tỉnh thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan 

và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

Hội đồng xét tuyển viên chức tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022 thông báo công khai đến các thí sinh tham dự 

xét tuyển biết và thực hiện. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh, Trụ sở Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh, đăng tải trên 

trang thông tin điện tử cơ quan tại địa chỉ http://kkt.kontum.gov.vn và được gửi 

đến từng thí sinh./. 
 

 Nơi nhận:                                                                                   
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh; 

- Các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển (đ/b, t/h); 

- Ban Giám sát kỳ xét tuyển; 

- Thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Niêm yết tại trụ sở BQLKKT tỉnh và Công ty 

ĐTPTHT KKT tỉnh . 

- Ban Biên tập trang TTĐT (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP, H/s xét tuyển. 

   TM.HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 

PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ 

KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM 

 

http://kkt.kontum.gov.vn/
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