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PHỤ LỤC III 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 160-TB/QU, 

 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu) 

----- 

 

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu đính kèm); 

2. Bản khai lý lịch (Mẫu 1a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 

06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

3. Bản sao công chứng giấy khai sinh; chứng minh nhân dân/căn cước công 

dân; sổ hộ khẩu;  

4. Các văn bằng, chứng chỉ theo quy định (có chứng thực). Đối với các văn bằng 

chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch được xác nhận bởi cơ quan có 

thẩm quyền. Riêng bằng tốt nghiệp đại học và sau đại học do cơ sở đào tạo nước 

ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công 

nhận. 

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 30 ngày (theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn khám sức khỏe), tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển 

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu 

có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

7. Báo cáo thẩm tra tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ (do cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực hiện); 

8. Ảnh 4x6 (02 cái) không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 

9. Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục 

hồ sơ. Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển. 

----- 


