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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển vòng 2 (thi viết nghiệp vụ chuyên ngành) 

 kỳ thi tuyển công chức năm 2021  

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ 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 328/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Quyết định 

số 886/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển 

dụng công chức, viên chức của tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức 

các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021; 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐTDCC ngày 01/8/2022 của Hội đồng 

tuyển dụng công chức năm 2021 về tổ chức thi tuyển công chức năm 2021,  

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo kết quả thi tuyển 

vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2021, như sau: 

1. Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2, kỳ thi tuyển công chức 

năm 2021 (có danh sách chi tiết kèm theo).  

2. Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 tiếp nhận đơn phúc khảo bài 

thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (theo mẫu đơn gửi kèm) từ ngày 13/9/2022 

đến hết ngày 27/9/2022 (trong giờ hành chính các ngày làm việc). Đơn phúc 

khảo gửi về Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Số 01, Lý Thánh Tông, 

phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
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3. Phí phúc khảo bài thi: 150.000 đồng/ 01 bài thi. Lưu ý: Không phúc 

khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau ngày 27/9/2022 (tính từ 

ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo 

đường bưu điện hoặc từ ngày ghi trên số công văn đến nếu đơn gửi trực tiếp 

tại Sở Nội vụ); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng 

thư điện tử, Fax, Telex. 

4. Trách nhiệm của các cơ quan. 

4.1. Các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Nội vụ: Niêm yết công khai kết quả thi tuyển vòng 2 theo Thông báo 

này tại trụ sở làm việc. 

4.2. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải tải kết quả thi tuyển vòng 2 

theo Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh./. 

 

Nơi nhận:         
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn, PCT UBND tỉnh,  

  Chủ tịch HĐTDCC (báo cáo); 

- Thành việ HĐTDCC; 

- Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh (niêm yết); 

- Các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng (niêm yết); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (đăng tải); 

- Thí sinh tham dự thi vòng 2; 

- Lưu: VT, TKHĐTDCC. 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘ VỤ 

Vũ Quang Thắng 
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1. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch 

- Tổng số vị trí việc làm cần tiếp nhận: 27 vị trí của 13 cơ quan, đơn vị. 

- Tổng số chỉ tiêu tiếp nhận được phê duyệt: 28 chỉ tiêu (tiếp nhận vào 

làm công chức cấp huyện 21 chỉ tiêu; tiếp nhận vào làm công chức cấp tỉnh 

07 chỉ tiêu). 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch: 30 người (viên 

chức 18 người; cán bộ, công chức cấp xã 12 người). Dự tuyển vào làm 

công chức cấp huyện 23 người, vào làm công chức cấp tỉnh 07 người. 

- Tổng số thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch: 29 người (viên chức 18 

người; cán bộ, công chức cấp xã 11 người). Dự tuyển vào làm công chức 

cấp huyện 22 người, vào làm công chức cấp tỉnh 07 người. 

- Kết quả kiểm tra, sát hạch: 

+ Kết quả kiểm tra sát hạch về trình độ hiểu biết chung: Có 29/29 người 

đạt từ 50 điểm trở lên. 

+ Kết quả kiểm tra, sát hạch năng lực chuyên môn, nghiệp: Có 29/29 

người đạt từ 50 điểm trở lên. 

- Đủ điều kiện tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện, cấp tỉnh: 28 

người, trong đó:  

+ Tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện: 21 người. 

+ Tiếp nhận vào làm công chức cấp tỉnh: 07 người. 

- Không đủ điều kiện tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện, cấp tỉnh: 01 

người, do hết chỉ tiêu tiếp nhận của vị trí việc làm được phê duyệt. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

2. Trách nhiệm của các cơ quan 

2.1. Sở Nội vụ: Niêm yết công khai kết quả kiểm tra, sát hạch theo Thông 

báo này tại Sở Nội vụ; tiếp nhận đơn khiếu nại của người dự tuyển (nếu có) theo 

quy định. 
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2.2. Sở Thông tin và Truyền thông: Đăng tải kết quả kiểm tra, sát hạch 

theo Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang. 

3. Đối với người dự tuyển 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai kết quả 

kiểm tra, sát hạch, người dự tuyển có quyền khiếu nại với Hội đồng kiểm tra, sát 

hạch (đơn khiếu nại gửi Sở Nội vụ).  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch trân trọng thông báo./. 

 

 

 

- Gửi Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đến người dự tuyển theo 

quy định; tiếp n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số thí sinh vắng mặt không tham gia kiểm tra, sát hạch: 01 người (cán 

bộ, công chức cấp xã), có đơn xin không tham gia sát hạch. 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Báo cáo số 08/BC-HĐKTSH ngày 17/12/2018 của Hội đồng 

kiểm tra, sát hạch về kết quả kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp đặc biệt 

trong tuyển dụng công chức; tiếp nhận viên chức, cán bộ, công chức cấp xã 

vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2017, năm 2018, 
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