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THÔNG BÁO
về việc công bố kết quả thi tuyển công chức cấp xã 

trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2018

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công nhận kết quả điểm thi 
tuyển công chức năm 2018;

Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tại Biên 
bản cuộc họp xét đề nghị công nhận kết quả thi tuyển công chức cấp xã trên địa 
bàn huyện Châu Phú vào ngày 30 tháng 01 năm 2019;

ủ y  ban nhân dân huyện Châu Phú thông báo công bố kết quả thi tuyển 
công chức cấp xã trên địa bàn huyện (bao gồm các môn: kiến thức chung, 
nghiệp vụ chuyên ngành, tin học), kèm theo Danh sách được đăng tải công khai 
trên Cổng thông tin điện tử của ủ y  ban nhân dân huyện Châu Phú, tại địa chỉ: 
http.v/chauphu. ansỉans. 2Q V. vn; đồng thời được niêm yết công khai tại trụ  sở làm 
việc của Phòng Nội vụ và ủ y  ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
(nơi tuyển dụng công chức).

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo công bố kết quả 
thi tuyển (từ ngày 30/01/2019 đến hết ngày 26/02/2019) người dự tuyển có 
quyền gửi đơn phúc khảo kết quả thi tuyển đến cơ quan thường trực của Hội 
đồng tuyển dụng công chức tỉnh An Giang (Sở Nội vụ tỉnh An Giang, đ ịa chỉ: số 
89, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang), theo mẫu đơn đề nghị phúc khảo đính kèm (lệ phí chấm phúc khảo 
150.000 đồng/bài thi).

ủ y  ban nhân dân huyện Châu Phú thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên 
quan, ủ y  ban nhân dân các xã, thị trấiLtrên địa bàn huyện và thí sinh đăng ký dự 
tuyển biết, để thực hiện./j£/"

KT. CHỦ TỊCHNoi nhận:
-  Sờ Nội* vụ;
- TT:HU, HĐND, UBND huyện;
- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;
- UBND xã, thị trấn;
- Đài truyền thanh huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
-Lưu: VT,PNV(Vy*5b).

http://http.v/chauphu._ans%e1%bb%89ans._2QV._vn
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DANH SÁCH
CÔNG BÓ KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU PHÚ

(Kèm theo Thông bảo số: 0& /TB-UBND ngàyVI tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Châu Phủ)

STT
Số báo  
danh

Họ Tên
Ngày,

th án g , n ăm  
sinh

Chức d an h  côn g  ch ứ c ƯBND cấp  x ã

T ổng điểm  
(KTC +  V 

NVCN*2 +  TN 
NVCN)

Kiến
th ứ c

chung

V iết - 
NV

chuyên
ngành

TN-NV
chuyên
ngành

Tin
học

Ghi chú

1 X000410 Phạm Thanh Toàn 02/11/1985 Văn hóa - Xã hội xã Đào Hữu Cảnh 229 51 55 68 84

2 X000419 Trần Thị Kim Tuyến 25/9/1989 Văn hóa - Xã hội Xã Vĩnh Thạnh Trung 216 58 55 48 56

3 X000421 Nguyễn Văn Út 1988 Văn hóa - Xã hội Xã Bình Thủy 178 28 47 56 72

ỉ
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ĐƠN ĐÊ NGHỊ PHÚC KHẢO
KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ - NĂM 2018

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã, huyện................

Tên tôi l à : ............................................................. , N am /Nữ:.......................

Sinh n g ày ..........th án g .........n ăm ........... ,

Hộ khẩu thường trú tạ i : .................................................................................

Sổ điện thoại liên lạ c :....................................................................................

Chức danh công chức đăng ký dự tuyển:....................................................

Đcm vị đăng ký dự tuyển: UBND x ã ...........................................................

Số báo danh :.............................................., Phòng th i : ..............................

Theo kết quả thi tuyển công chức cấp xã đã được ủ y  ban nhân dân huyện 
.................công bố, cụ thể như kết quả thi của tôi như sau:

1. Môn kiến thức chung:..............điểm;

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi v iế t):................điểm;

3. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi trắc nghiệm ):.................. điếm;

4. Môn tin học (thi trắc nhiệm ):...................... điểm.

Với kết quả như trên, tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng tuyển dụng công
chức cấp xã, huyện ..................... xem xét và tổ chức chấm phúc khảo bài
thi cho tôi, cụ thể các môn sau:

1. M ôn :..........................................................................................................

2. M ô n :........................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

........................... n g à y .....tháng .... năm 2019
Người làm đơn

(kỷ và ghi rõ họ tên)


