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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành  

kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2021 
   

  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bô ̣ Nôị vu ̣

ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

 Căn  cứ Quyết  định  số 1261/QĐ-UBND  ngày  08/6/2021  của  Chủ  tịch 

UBND huyện Bình Gia về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 

2021; Quyết  định  số  2221/QĐ-UBND  ngày  07/7/2021  của  Chủ  tịch UBND 

huyện Bình Gia về việc thay thế thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức 

huyện Bình Gia; 

Trên cơ sở kết quả chấm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên 

ngành, chấm thi ngày 24/8/2021 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo: 

1. Kết quả điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành đối 

với 05 thí sinh (theo phụ lục đính kèm thông báo này).  

2. Điểm phúc khảo là điểm thi chính thức của thí sinh dự thi. Kết quả 

điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ, chuyên ngành được đăng tải trên 

trên trang thông tin điện tử huyện tại địa chỉ: https://binhgia.langson.gov.vn/. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo để thí sinh biết và 

thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Các thành viên HĐTD; 

- Thí sinh có đơn phúc khảo; 

- Phòng VH và TT; (Đăng tải  

trên trang TTĐT); 

- Lưu: VT, HSTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 
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