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THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức  

Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay 

  

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 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 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 về việc ban 

hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế cán bộ, công chức, 

viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND thị xã 

Mường Lay về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Phòng tư pháp thị 

xã Mường Lay;  

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-SNV ngày 31/5/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức Phòng Tư pháp thị xã 

Mường Lay. 

Hội đồng tuyển dụng công chức Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay thông 

báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Phòng Tư pháp 

thị xã Mường Lay, cụ thể như sau: 

1. Danh sách công nhận kết quả trúng tuyển 

Danh sách công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức 

Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay được đăng tải công khai trên Trang Thông tin 

điện tử thị xã Mường Lay (theo địa chỉ: http://muonglay.dienbien.gov.vn). 

(có danh sách công nhận kết quả trúng tuyển kèm theo) 

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

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

tuyển, người trúng tuyển phải đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức tại 

UBND thị xã Mường Lay (qua Ban Tổ chức và Nội vụ thị xã. Địa chỉ: Tổ 3 

phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên). Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, 

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

http://muonglay.dienbien.gov.vn/
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Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn 

đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị 

trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học 

theo quy định thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

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

Trên đây là Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng 

công chức Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay. Mọi chi tiết xin liên hệ với Ban 

Tổ chức và Nội vụ thị xã Mường Lay, qua số điện thoại 02153.853.889 để được 

hướng dẫn, giải đáp theo quy định./.    

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Trang Thông tin điện tử thị xã (T/báo); 

- Các thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VT, BTC&NV. 
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