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THÔNG BÁO
Kết quả thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) 

và tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi, kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên 
 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang năm 2022 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về 
việc 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 Kế hoạch số 849/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo 
dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân 
huyện Ninh Giang về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của Chủ tịch UBND 
huyện Ninh Giang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên 
ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang năm 2022;

Căn cứ kết quả thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) ngày 
09/10/2022, kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo 
huyện Ninh Giang năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo 
huyện Ninh Giang năm 2022 thông báo kết quả thi viết môn nghiệp vụ chuyên 
ngành (vòng 2) và tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi, cụ thể như sau:

1. Kết quả thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)
(có Danh sách kết quả bài thi của từng thí sinh kèm theo).
Kết quả thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) sẽ được Hội đồng tuyển 

dụng thông báo đến từng thí sinh.
2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả điểm thi môn Nghiệp vụ 

chuyên ngành (vòng 2) trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện 
Ninh Giang, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội 
đồng tuyển dụng viên chức, cụ thể:



2

- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 18/10/2022 đến hết ngày 02/11/2022.
- Địa điểm: Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo gửi đơn đề nghị phúc khảo 

(Kèm theo bản sao Thông báo kết quả thi  vòng 2 có chứng thực của cơ quan có 
thẩm quyền) đến Hội đồng tuyển dụng (qua phòng Nội vụ huyện Ninh Giang), địa 
chỉ: Khu 3, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Hội đồng tuyển dụng chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề 
nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Không giải quyết 
phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo sau thời hạn nêu trên (tính từ ngày gửi 
đơn theo dấu bưu điện trên phong bì nếu đơn được gửi qua đường bưu điện) và 
các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/01 bài thi (theo Thông tư số 92/2021/TT-
BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).

Mọi chi tiết xin liên hệ với Hội đồng tuyển dụng viên chức (qua phòng Nội 
vụ huyện Ninh Giang theo số điện thoại 0979 608 666 - Thư ký Hội đồng tuyển 
dụng) để được hướng dẫn, giải quyết.

Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo 
huyện Ninh Giang năm 2022 thông báo để các thành viên Hội đồng, Ban Giám sát, 
các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh dự thi biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTD;
- Ban Giám sát;
- Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng;
- Đài phát thanh huyện;
- Cổng TTĐT của huyện;
- Lưu: HĐTD, NV.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
 CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Thành Vạn


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-10-17T15:17:21+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
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