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  Bắc Kạn, ngày       tháng 11 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp  

Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 (Vòng 2) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và 

PTNT năm 2019; 

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông 

tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong 

cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và trên cơ sở kết quả 

cuộc họp của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT 

ngày 25/11/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo kết quả điểm thi tuyển 

viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 (vòng 2) như sau: 

1. Thông báo kết quả điểm môn thi nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển 

viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 (vòng 2) đến các thí 

sinh tham dự kỳ thi (có Biểu điểm thi kèm theo). 

2. Thông báo về thời gian, địa chỉ nhận phúc khảo bài thi và phí phúc khảo 

bài thi: 

Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT nhận đơn 

phúc khảo bài thi (có mẫu kèm theo) trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày 

có Thông báo điểm thi. Hội đồng thi chỉ xem xét, giải quyết đơn đề nghị phúc 

khảo được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Hội đồng thi; Hội đồng 

thi không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo sau thời hạn 

quy định nêu trên (tính theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi 

theo đường bưu điện) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax. 

- Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp đến 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn (trong giờ hành chính) hoặc qua đường 

bưu điện theo địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, số 13, đường 

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

- Phí phúc khảo bài thi: Thí sinh đề nghị phúc khảo nộp 150.000 đồng/bài thi 

theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 

Tài chính 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. Phí phúc khảo nộp trực tiếp 

cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi (trong giờ hành chính). 

Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo 

cho các thí sinh dự thi được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc 

liên quan đến phúc khảo bài thi đề nghị liên hệ trực tiếp Hội đồng thi theo số 

điện thoại 02093.811.786 để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận:     
Gửi bản điện tử: 
- Sở Nội vụ; 
- Các thành viên Hội đồng thi; 
- Cổng thông tin điện tử Sở NN&PTNT; 
Gửi bản giấy: 
- Sở Nội vụ; 
- Thí sinh tham dự kỳ thi; 
- Các thành viên Hội đồng thi; 
- Ban Giám sát kỳ thi; 
- Lưu: VT, HĐTTVC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nông Quang Nhất 

 

 
 

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                     

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI THI 

 

Kính gửi: Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và 

                                Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 

 

Tên tôi là (chữ in hoa):…………………..………… Nam (nữ)……..……… 

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………..………… 

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………… 

Số báo danh:…………………………………………………………...….… 

Chuyên ngành dư tuyển:…………………………………………………….. 

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………......….… 

Tôi đã tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và 

PTT năm 2019 do Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Bắc Kạn tổ chức vào ngày 22/11/2019, kết quả điểm thi môn nghiệp 

vụ chuyên ngành (nội dung thi vòng 2) của tôi là ……………..điểm. 

Nay tôi làm đơn nay đề nghị Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn chấm phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ 

chuyên ngành. 

Kính đề nghị Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và 

PTNT xem xét, chấm phúc khảo theo đề nghị nêu trên của tôi. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn./. 

………., ngày….. tháng … năm 2019 

  Người làm đơn 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 
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