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THÔNG BÁO 

Nộp hồ sơ phục vụ việc kiểm tra, rà soát công tác tuyển dụng viên chức 

 

 Thực hiện Công văn số 1409/SNV-CCVC ngày 22/6/2021 của Sở Nội 

vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát công tác tuyển dụng cán 

bộ, công chức, viên chức, theo đó, Sở Nội vụ yêu cầu thu thập hồ sơ của cán 

bộ, công chức, viên chức. Do viên chức của Trường được tuyển dụng từ nhiều 

đơn vị, qua nhiều thời kỳ nên hồ sơ lưu trữ tại Trường không đầy đủ. Vì vậy, 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo đến các đơn vị và viên chức một 

số nội dung sau: 

 1. Việc nộp hồ sơ 

 1.1. Đối với viên chức tuyển dụng nộp hồ sơ về Trường gồm:    

 - Quyết định tuyển dụng (bản photocopy); 

 - Bằng tốt nghiệp chuyên môn khi tuyển dụng (bản photocopy); 

 - Chứng chỉ ngoại ngữ khi tuyển dụng (bản photocopy); 

 - Chứng chỉ tin học khi tuyển dụng (bản photocopy). 

 1.2. Đối với viên chức tuyển dụng theo chính sách thu hút nộp hồ sơ về 

Trường gồm:    

 - Quyết định tuyển dụng (bản photocopy); 

 - Bằng tốt nghiệp chuyên môn khi tuyển dụng (bản photocopy); 

 - Bảng điểm học tập khi tuyển dụng (bản photocopy); 

 - Chứng chỉ ngoại ngữ khi tuyển dụng (bản photocopy); 

 - Chứng chỉ tin học khi tuyển dụng (bản photocopy). 

 2. Thời gian nộp hồ sơ 

 Các đơn vị tập hợp hồ sơ của viên chức tại đơn vị mình quản lý và nộp 

về trường trước ngày 01/7/2021 (qua Phòng Tổ chức cán bộ). 

 Nhận được Thông báo này, Nhà Trường yêu cầu Trưởng các đơn vị 

triển khai cho viên chức đơn vị mình quản lý biết, thực hiện đúng tiến độ thời 

gian./. 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị trực thuộc trường; 

- HT, PHT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 TS. Trần Đình Thám  
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