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Số:          /TB-HĐTD 
 

Bắc Kạn, ngày         tháng  3  năm 2023 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương  

năm 2022 và thời gian nhận đơn phúc khảo, phí phúc khảo thi  

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 

11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số  06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 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 20/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định Phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức 

danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-SCT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở 

Công Thương về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-SCT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Sở 

Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kết quả thi kỳ thi tuyển dụng viên 

chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022; 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-SCT ngày 26 tháng 12 năm 2022 

của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên 

chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 

thông báo kết quả thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương 

năm 2022 và thời gian nhận đơn phúc khảo, phí phúc khảo thi, cụ thể như sau: 

1. Kết quả thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công 

Thương năm 2022: Theo phụ lục đính kèm. 
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2. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo, phí phúc khảo thi: 

- Thời gian: Trong thời hạn 15 ngày, từ 07h30 ngày 02 tháng 3 năm 

2023 đến hết 17h00 ngày 16 tháng 3 năm 2023. 

- Địa điểm: Văn phòng Sở, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, Số 34 đường 

Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Phí phúc khảo thi: 150.000 đồng/bài (Theo quy định tại Điều 4, Thông 

tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy 

định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).  

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 

thông báo cho các thí sinh được biết./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 
- Thí sinh Nguyễn Xuân Bính; 

- Thí sinh Ngô Anh Tuấn; 

Gửi bản điện tử: 

- BGĐ Sở;  

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thị Thảo 



PHỤ LỤC 

KẾT QUẢ THI KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP SỞ CÔNG THƯƠNG NĂM 2022  

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐTD ngày            /3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022) 

 

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình độ đào tạo của thí sinh 
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tượng 

ưu 

tiên 

Điểm 

thi 

(Vòng 

2) 

Kết 

quả 
Nam Nữ 

Trình 

độ đào 

tạo 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

 Vị trí đăng ký dự tuyển: Viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn 

1 Nguyễn Xuân Bính 13/02/1986  Tày 

Số nhà 22, tổ 8 

phường Sông Cầu, 

thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

Thạc 

sĩ 

Quản lý 

xây 

dựng 

Tiếng 

Anh - B 

Tin học 

văn 

phòng - B 

DTTS 51,5 Đạt 

2 Ngô Anh Tuấn 23/10/1996  Tày 

Thôn Nà Ngần, xã 

Thượng Quan, 

huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn 

Đại 

học 

Quản lý 

xây 

dựng 

Tiếng 

Anh sơ 

cấp 

Ứng dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

DTTS 59,5 Đạt 
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