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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)  

kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2022 

 

 Thực hiện Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND 

huyện phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2022, 

Hội đồng tuyển dụng đã tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ 

tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2022 vào ngày 29/12/2022. Hội 

đồng tuyển dụng thông báo các nội dung sau đây: 

 1. Kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) - kỳ tuyển dụng 

viên chức giáo viên mầm non năm 2022 tại huyện Phú Quý (chi tiết tại phụ lục 

kèm theo). 

 2. Phúc khảo kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành  

 a) Thời gian nhận đơn phúc khảo: Hội đồng tuyển dụng nhận đơn đề nghị 

phúc khảo từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 16/01/2023 (kèm theo mẫu đơn). 

 b) Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh 

và Xã hội, số 237 Hùng Vương, thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý. 

 c) Mức thu phí phúc khảo: 150.000 đồng/01 bài thi. 

 3. Công tác phối hợp 

 a) Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải nội dung Thông 

báo này trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

 b) Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện thông tin nội 

dung thông báo này trên hệ thống truyền hình để các đơn vị liên quan và các thí 

sinh được biết. 

 c) Đề nghị các trường mầm non thuộc huyện thông báo kết quả thi môn 

nghiệp vụ chuyên ngành - kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2022 

đến các thí sinh được biết. 

 Kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành - kỳ tuyển dụng viên chức giáo 

viên mầm non năm 2022 được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của 

huyện: phuquy.binhthuan.gov.vn/Chuyên mục Thông báo. 

 Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan biết và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                        
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ - LĐTB&XH huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Các trường mầm non thuộc huyện; 

- Trung tâm VH-TT-TT huyện (thông báo); 

- Trang thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, HĐTD (Phở). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Ngô Tấn Lực 
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