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        Bắc Kạn, ngày  05  tháng  12  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển  

công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 
 

Căn cứ Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Bắc Kạn về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2021 

và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh 

năm 2021 đã tổ chức thi vòng 2 (ngày 27/11/2021) môn thi nghiệp vụ chuyên 

ngành cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021.  

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh năm 2021 thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ 

thi tuyển công chức năm 2021, như sau: 

1. Kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển công 

chức năm 2021 (có kết quả thi vòng 2 kèm theo). 

Kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2021 được niêm yết công khai tại trụ 

sở Sở Nội vụ; đăng trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn (http://backan.gov.vn) 
và cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (http://sonoivu.backan.gov.vn).  

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo 

a) Thời gian: Kể từ ngày 06/12/2021 đến 16h30 ngày 20/12/2021. 

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: 
Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). 

c) Lệ phí: 150.000đ/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính). 

Hội đồng thông báo cho các thí sinh được biết và gửi đơn phúc khảo theo 

mẫu gửi kèm (nếu có). Hội đồng chỉ xem xét, giải quyết đối với đơn đề nghị phúc 

khảo nộp trực tiếp, không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị sau thời 

hạn quy định nêu trên và không nhận các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng đường 

bưu chính, thư điện tử, Fax. 

Hội đồng thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh tham gia dự thi 

được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Hội đồng thi tuyển công chức;  

- Ban Giám sát;  

- Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ (t/báo);  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (t/báo);  

- Các thí sinh dự thi;  

- Lưu: VT, Thư ký HĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG 
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PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ  
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI THI 

 

Kính gửi: Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

 

Tên tôi là (chữ in hoa): ………………………………...……………………Nam (nữ): ....................... 

Ngày tháng năm sinh: ................................................................................................................................................. 

Nơi ở hiện nay: ................................................................................................................................................................... 

Vị trí dự tuyển: .................................................................................................................................................................... 

Đơn vị dự tuyển: ............................................................................................................................................................... 

Số báo danh: ...........................................................Phòng thi số ........................................................................... 

Số điện thoại liên hệ:..................................................................................................................................................... 

Tôi đã tham gia kỳ thi tuyển công chức năm 2021 do Hội đồng thi 

tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn tổ chức, kết quả điểm thi viết (vòng 2) môn 

Nghiệp vụ chuyên ngành của tôi là………………….điểm. 

Nay tôi làm đơn đề nghị Hội đồng thi chấm phúc khảo bài thi viết môn 

Nghiệp vụ chuyên ngành. 

Kính đề nghị Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 xem xét, 

chấm phúc khảo theo đề nghị nêu trên của tôi. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn./. 

  …………., ngày.... tháng ....... năm20….... 

       Người làm đơn 
       (Ký và ghi rõ họ tên) 
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