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THÔNG BÁO 
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển và kiểm tra văn bằng,  

chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 19/8/2020 của Sở Tư pháp về tuyển 
dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 
thuộc Sở Tư pháp; Căn cứ khoản 2, Điều 67, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 
ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 
chức. 

Trên cơ sở kết quả tuyển dụng được phê duyệt tại Quyết định số 18/QĐ-
STP ngày 22/01/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt kết quả tuyển 
dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 
thuộc Sở Tư pháp. 

Sở Tư pháp thông báo như sau: 

1. Các thí sinh trúng tuyển theo Quyết định số 18/QĐ-STP ngày 
22/01/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng 
viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc 
Sở Tư pháp đến Sở Tư pháp mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ 
(Bằng tốt nghiệp THPT, Đại học, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ…); kết quả học 
tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để kiểm tra, đối chiếu 
trước khi thực hiện các thủ tục tuyển dụng.  

Thời gian đối chiếu ngày 27/01/2021. 

2. Ngoài ra, thí sinh mang theo Sổ bảo hiểm xã hội có chứng thực (đối với 
người có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) để làm căn cứ cho việc tập sự. 

Vậy, Sở Tư pháp thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 
thí sinh được biết, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                  
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Trung tâm TGPLNN; 
- Các thí sinh; 
- Website Sở, niêm yết tại trụ sở; 
- Lưu: VT, VP (D). 
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