
UBND THI XA HOAI NHON
ngr ooNc ruvnlv DU\G c6xc

cnr/c cAp xA uAvr zozz

cgNG soa xA ngr cuu Ncnia vrpr NAM
DQc lip - Tg do - HSnh phfc

s5, 116 irB-HDrD Hoiri ],,lhon, ngdyU thdng 6 ndm 2022

TIIoNG gAO
f[h$n don phrlc khio k6t quf, bed thi vdng 2 k] tuy6n dqng

c6ng chrfrc c6p xfl thi xfl Hoii Nhtrn nilm2022

Cdn cir KC hopch sO O+ZfH-UBND ngay 13/01 12022 cua UBND thi xd Hodi
Nhon v6 viQc tuy6n dpng c6ng chirc c6p x5 nf,m 2022; Quytit dinh s6 2050/QD-
UBND ngity 02132022 uba UtsND thi xfl Hodi Nhon v0 viQc di6u chinh. b5 sung

K6 ho4ch tuy6n dpng c6ng chiic c6p xii thi x5 I'Iodi Nhcm ndm2022;

C5n cir Quy6t dinh s6 2251IQD-UBND ngdy 041312022 cua Chu tich IIBND
thi xd Hoai Nhon v0 vi6c thdnh lqrp TI0i ddng tuy6n dung c6ng chuc cAp xd n[m
2022;

Cdn oir Th6ng b5o s6 25I'IB-HDTD ngdy 281612022 cria HQi ddng tuy0n
dirng th6ng b6o ktlt qui thi tuy6n vong 2 (thi viilt m6n NghiQp vu chuy0n nginh) va

danh sach nguoi dU ki6n trung tuy6n k! tuy6n dung c6ng chric c6p xa thi xS llodi
Nhon nFtn2022;

HQi d6ng tuy6n dung c6ng chfc cAp xa thi xd Hodi Nhcrn n1m2022 th6ng
b5o nh4n dcm phrhc kh6o kdt qui thi tuy6n vdng 2 (thi viOt mdn Nghi6p vp chuydn

ngAnh). cq th0 nhu sau:

l.'Ihd'i gian nhfn do'n phric khfro:'[i'ong thtii harr l5 ngriy (1ir np.r)1,

301612022 d6n ngdy 14712022); Don phric khao thgc hi$n theo mdu kern theo
Th6ng b6o. Thi sinh c6 th6 giri don phirc khao truc ti6p ho4c gui qua dich vr,r buu
chinh"

z.Lq phi phric khio: 150.000 tldng/bni thi (theo quy dinh t4i Th6ng tu s5

92l202llTT-BTC ngiry 2811012021cira BQ Tdi chinh). Thi sinh nQp phi phric khao

bdi thi vdo s6 tdi khodn cua Phdng NQi vu thi x5 Hodi Nhcrn:4307201007180
(Agribank I{odi Nhcn).

3. Dia tli6m nhfln ilcrn phfc khio: Phdng NQi vU thi xd Hodi Nhon, sO 04

ducnrg 28 thang3, phudng Bdng Son, thi xd Hodi Nhon.

(HQi dong tuydn dung khong giai quy€t phuc khao diii vo'i cdc don di nghi
philc khdo nhqn duqc sau thd'i han nAu trAn hodc kh6ng nQp phi ph{rc khao theo

dilng quy dinh)

Th6ng b6o ndy dugc ddng tii trOn COng thdng tin diQn tt UBND thi x6 Hodi
Nhon, tai dia chi: https.://hoainhon.binhdinh.gov.vn (muc Th6ng tin tuy6n d\mg).



HQi d6ng tuyen dung cdng chuc c6p xa thi xd l{odi Nhon nl,rir 2022 thdng
b6o dO cdc thi sinh bi6t. thuc hi0n./.

No'i nhfin:
- llQi cl6ng tuy6n dqng;,
- C6ng TTDT thi x5 (d€ dang tai);
- Phdng NQi vu;
- Luu: Hd so tuy6n dung.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

————————————— 

 

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

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO  

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã 

thị xã Hoài Nhơn năm 2022 

 

Tên tôi là: ................................................ …………..Nam, nữ: ……………………….. 

Ngày sinh: ..........................................................................................................................  

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………… 

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

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Trình độ: ............................................................. Chuyên ngành ....  ...................................  

Vị trí dự tuyển: ...................................................  ...........................  ...................................  

Đơn vị dự tuyển: ................................................................................................................  

SBD  ...................................................... Phòng thi số:………………………………….. 

Theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 

2022, kết quả điểm thi vòng 2 của tôi như sau: 

1. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành:…………… điểm. 

Với kết quả như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm 

phúc khảo bài thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành của tôi. 

 Tôi xin chân thành cảm ơn./. 

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

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 


