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THÔNG BÁO

Kết quả điểm phúc khảo bài thi vòng 2 kỳ tuyển
dụng giáo viên THPT năm 2022

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 Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai
về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022;

Căn cứ kết quả điểm phúc khảo bài thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo viên

THPT năm 2022, Hội đồng tuyển dụng giáo viên THPT năm 2022 của Sở Giáo dục
và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông báo điểm phúc khảo bài thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng
giáo viên THPT năm 2022 (danh sách chi tiết đính kèm).

Hội đồng tuyển dụng giáo viên THPT năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Lào Cai thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan và thí sinh phúc

khảo bài thi được biết, thực hiện theo quy định. Thông báo này được đăng tải trên

cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, mục "Tuyển dụng
giáo viên THPT năm 2022", địa chỉ truy cập: s g d d t . l a o c a i . g o v . v n  và niêm yết công

khai tại trụ sở làm việc theo quy định./.
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