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Bắc Hà, ngày  31  tháng 8 năm 2022  
  

Số: 670 /TB-HĐTTVC  
 

THÔNG BÁO 

Kết quả điểm chấm phúc khảo (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm 2022  

  

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

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện Bắc 
Hà về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm 

2022; 
Căn cứ báo cáo số 115/BC-UVTK ngày 31/8/2022 về kết quả điểm chấm 

phúc khảo vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc 
Hà năm 2022 của Ủy viên kiêm Thư ký. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà 
năm 2022 thông báo kết quả chấm phúc khảo (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Tổng số đơn đề nghị phúc khảo: 02 đơn, 02 bài. Trong đó: 

- Vị trí Giáo viên mầm non: 01 đơn, 01 bài. 

- Vị trí Giáo viên THCS dạy Ngữ văn: 01 đơn, 01 bài. 

2. Kết quả cụ thể 

(Có danh sách kèm theo) 
 

Kết quả chấm phúc khảo được thông báo trên đài phát thanh - truyền hình 
huyện, niêm yết công khai tại Trụ sở cơ quan Phòng Nội vụ huyện và tại cổng 

thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà./. 
 

Nơi nhận:                                                                    
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- Hội đồng TDVC huyện; 
- Phòng Nội vụ; 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- Trung tâm Văn hóa, TT-TT (thông báo); 
- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 
- Lưu: VT, NV.  

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 
 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                                                                         
Đinh Văn Đăng 
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