
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG  

THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-HĐTTCC               Điện Biên ngày      tháng  9  năm 2022  

THÔNG BÁO 

 Kết quả thi tuyển công chức vòng 1  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-SNN ngày  19/9/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc công nhận kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022; 

Hội đồng thi tuyển công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thông báo điểm thi đến các thí sinh tham gia dự thi như sau:  

1. Thông báo điểm thi tuyển công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đến các thi sinh tham gia dự thi tuyển vòng 1  . 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo 

Hội đồng thi tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi (có mẫu kèm theo) từ ngày 

21/9/2022 đến hết ngày 05/10/2022 (Hội đồng không tiếp nhận đơn phúc khảo 

gửi bằng thư điện tử, fax, telex và không giải quyết phúc khảo đối với các đơn 

phúc khảo gửi sau ngày 05/10/2022 tính theo dấu bưu điện nơi gửi). 

Phí phúc khảo bài thi: 150.000đ/bài thi theo quy định tại Thông tư số 

92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng, công chức, viên chức. Phí phúc khảo nộp trực tiếp tại phòng Kế toán 

thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên.  

Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện gửi về: Hội đồng thi tuyển công chức, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn - Số 01, Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên. 

Hội đồng thi tuyển công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thông báo để các thí sinh tham dự thi tuyển được biết, mọi thắc mắc liên hệ về 

Hội đồng thi tuyển công chức, số điện thoại 02153.829.892 để được giải đáp./. 

 Nơi nhận:                                                                     

 - Thí sinh tham dự thi tuyển; 

- Đăng tải công khai trên trang thông tin 

của Sở. 

 - Lưu: VT, HĐTTCC.                                                                                      
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GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Bùi Minh Hải 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày … tháng ... năm 2022 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI 

               Kính gửi: Hội đồng thi tuyển công chức  

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 

 

Tên tôi là: ………………………………. Nam, nữ: …………….……...... 

Ngày sinh: …………………………..………….…………………………. 

Thường trú: ……………………...…………….………………………….. 

Điện thoại liên lạc: …………….……..…………………………………… 

Tốt nghiệp trường: ……….…………………....Trình độ:….…………… 

Chuyên ngành: ………………………Ngành…………..…………………. 

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

SBD: ……………………Phòng thi số……………..……………………... 

Theo thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn năm 2022, kết quả điểm thi vòng 1 của tôi như sau: 

Môn Kiến thức chung có……..câu trả lời đúng/60 câu. 

Môn Ngoại ngữ có……..câu trả lời đúng/30 câu. 

Môn Tin học có……..câu trả lời đúng/30 câu. 

Được miễn thi môn (Nếu có):…………………………………………….. 

Nay tôi làm đơn đề nghị chấm phúc khảo bài thi: 

Môn ………………………………………………………….…………… 

Môn ………………………………………………………….…………… 

Môn ………………………………………………………….…………… 

Kính đề nghị Hội đồng thi tuyển công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xem xét chấm phúc khảo theo đề nghị nêu trên của tôi. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./. 

                          Người làm đơn 

                       (Ký và ghi rõ họ tên) 
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