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THÔNG BÁO 

Kết quả thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 
 

 

Căn cứ Quyết định số 3543/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND huyện 

Tuy Phong về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên các bậc học 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022;  

Căn cứ Thông báo số 384/TB-UBND, ngày 25/11/2022 của UBND huyện 

Tuy Phong về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022;  

Căn cứ Thông báo số 36/TB-HĐTD ngày 08/02/2023 của Chủ tịch Hội đồng 

tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2; 

hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2 và thu phí tham dự kỳ tuyển dụng 

viên chức giáo viên năm 2022; 

Căn cứ danh sách thí sinh tham dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo 

viên năm 2022 vào ngày 25/02/2023. 

Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 thông báo kết quả thi 

Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 như sau: 

1. Kết quả điểm thi Vòng 2: (Có danh sách kèm theo). 

2. Thông báo việc nhận đơn phúc khảo bài thi Vòng 2 

- Đơn phúc khảo bài thi (theo Mẫu gửi kèm). 

- Thời gian nhận đơn: 15 ngày, tính từ ngày 07/3/2023 đến hết ngày 21/3/2023. 

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tuy Phong, Đường 17/4 – thị trấn Liên 

Hương – huyện Tuy Phong – tỉnh Bình Thuận. 

Lưu ý: Không chấm phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo bài thi nhận 

được sau thời hạn quy định (nếu đơn gửi theo đường bưu chính thì tính theo dấu bưu 

điện); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo được gửi bằng thư điện tử, 

fax, telex. 

3. Mức lệ phí phúc khảo 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC, ngày 28/10/2021 của 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; 

Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 thông báo mức thu phí 

phúc khảo bài thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 là 150.000 

đồng/bài thi.  

4. Thời gian thông báo kết quả phúc khảo 

Dự kiến trước ngày 05/4/2023. 



 

 

 

Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 thông báo đến các thí 

sinh, các cơ quan, đơn vị có liên quan để biết./. 

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

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức; 

- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển; 

- Lưu: VT, HĐTD. 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Hồng Sơn 
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