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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm chấm phúc khảo thi vòng 2,  

kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 
 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế 

độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; 

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên Tiểu học năm 

2019 tại Tờ trình số 110/TTr-HĐTD ngày 08/10/2019, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn Thông báo: 

1. Kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên 

Tiểu học năm 2019 đối với 03 thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo bài thi viết 

nghiệp vụ chuyên ngành, cụ thể như sau: 

1.1. Thí sinh Đặng Thị Niềm, đăng ký dự tuyển vào Trường Tiểu học 1 xã Vũ 

Lăng, số báo danh 53, có điểm chấm đợt đầu là 72,25 điểm, điểm chấm phúc khảo 

là 72,25 điểm. 

1.2. Thí sinh Hoàng Thị Ánh Sao, đăng ký dự tuyển vào Trường PTDTBT 

Tiểu học 1 xã Nhất Tiến, số báo danh 64, có điểm chấm đợt đầu là 47,75 điểm, 

điểm chấm phúc khảo là 47,75 điểm. 

1.3. Thí sinh Nông Thị Tuyết, đăng ký dự tuyển vào Trường Tiểu học xã Tân 

Tri, số báo danh 75,  có điểm chấm đợt đầu là 61,50 điểm, điểm chấm phúc khảo là 

61,50 điểm. 

2. Giao cho Hội đồng tuyển dụng niêm yết công khai kết quả điểm chấm 

phúc khảo thi tuyển vòng 2 tại trụ sở UBND huyện, trên Trang thông tin điện tử 

của huyện./. 

 

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH 
- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;                                                           

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Các thí sinh có tên trên; 

- Lưu: VT, HĐTD. 
 

 

                                                                                      Tô Bắc Thái 
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