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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

Số:     462/HVHK-TCCB TP. Hồ Chí Minh, ngày  08  tháng  8  năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 1 năm 2022 

 Học viện Hàng không Việt Nam  

  

 Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-HVHK ngày 08/08/2022 của Giám đốc Học 

viện Hàng không Việt Nam về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 

năm 2022 của Học viện Hàng không Việt Nam năm 2022, 

Học viện Hàng không Việt Nam trân trọng thông báo công nhận kết quả trúng 

tuyển đến các ứng viên (theo danh sách đính kèm): 

Đề nghị các ứng viên trúng tuyển có tên trong danh sách đến Học viện Hàng 

không Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, cụ thể: 

- Thời gian: Từ ngày 09/8/2022 đến ngày 08/9/2022. 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức –Hành chính (A116), Học viện Hàng không 

Việt Nam, số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

  Bộ hồ sơ cá nhân cần hoàn thiện gồm có: 

1. Quyển “Lý lịch viên chức” theo mẫu HS01-VC/BNV ban hành kèm theo 

Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo 

cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức; 

2. “Sơ yếu lý lịch viên chức” theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo 

Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo 

cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức; 

3. Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thảm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

4. Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp 

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp hyện trở lên cấp còn có giá 

trị sử dụng theo quy định của pháp luật; 

6. Bản chính để đối chiếu với Phiếu đăng ký dự tuyển và 01 bộ bản sao có 

công chứng các giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức 

gồm: bảng điểm, văn bằng chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính 

trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền 

cấp. Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp 

ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. 

7. Bản chứng thực sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo 

hiểm xã hội một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo 

đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm (nếu có). 

Học viện Hàng không Việt Nam sẽ tiến hành thẩm định văn bằng chứng chỉ 

của các ứng viên trúng tuyển. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai 
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Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sau khi thẩm định, phát hiện người trúng tuyển sử dụng 

văn bằng chứng chỉ không đúng quy định, Học viện Hàng không Việt Nam sẽ tiến 

hành xử lý theo quy định của pháp luật và hủy bỏ quyết định trúng tuyển. 

Đề nghị các ứng viên đến Học viện Hàng không Việt Nam hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng để tiến hành ký kết hợp đồng làm việc theo đúng quy định. 

Quá trình chuẩn bị hồ sơ, nếu có vướng mắc, xin liên hệ Phòng Tổ chức - Hành 

chính, ĐT: 0283.997.0591 để phối hợp thực hiện. 

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận: 
- Ứng viên trúng tuyển (theo danh sách); 

- Website Học viện; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 
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