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THÔNG BÁO

Kết quả điểm 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 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 thi (vòng 2) và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng giáo viên THPT
năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kết quả điểm thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo viên THPT năm 2022 (danh
sách chi tiết đính kèm).

2. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo

- Nhận đơn phúc khảo: Thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày
29/8/2022 (đơn phúc khảo theo mẫu đính kèm thông báo này).

- Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai (Trụ sở khối
IV, đường 30/4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai); điện thoại:
02143.821.372.

- Lệ phí phúc khảo: 150.000đ/bài thi (Theo quy định tại Thông tư số
228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

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 các thí sinh tham
gia dự tuyển 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./.

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- HĐTDGV Sở GD&ĐT;
- Cổng TTĐT Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, HĐTDGV Sở GD&ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH

Dương Bích Nguyệt
GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO
(Kỳ tuyển dụng giáo viên THPT năm 2022)

             Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng giáo viên THPT năm 2022
                                           của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.

Tên tôi là: ......................................................... Nam, nữ:.............. Dân tộc:.............

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ....................... Ngày cấp:……..............Nơi

cấp:.................................................................... Điện thoại liên lạc:..........................

Tốt nghiệp trường:......................................................Trình độ:.....................Chuyên

ngành:............................................................. Xếp loại tốt nghiệp:............................

Đã tham dự kỳ thi tuyển dụng giáo viên THPT năm 2022 của Sở GD&ĐT Lào Cai:

Địa điểm thi:..............................................Phòng thi số:….…..SBD:.................... Vị

trí đăng ký dự tuyển: …………………......................................................................

Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng giáo viên THPT năm 2022 của Sở

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, kết quả điểm thi (vòng 2) phần thi Nghiệp vụ

chuyên ngành của tôi như sau:

Môn thi:......................................... Đạt số điểm:………….

Với kết quả thi như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng giáo viên

THPT năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai xem xét và chấm phúc

khảo bài thi cho tôi. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

                                            ……………….., ngày      tháng     năm 2022

 
Người làm đơn đề nghị phúc

(Ký và ghi rõ họ tên)
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