
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI NÂNG 

NGẠCH CÔNG CHỨC, 

THĂNG HẠNG VIÊN 

CHỨC LÊN CHUYÊN 

VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG 

ĐƯƠNG NĂM 2021 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-HĐTNN An Giang, ngày       tháng       năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức,  

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính  

lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và 

tương đương tỉnh An Giang năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi); Quyết 

định số 20/QĐ-HĐT ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng thi về việc thành 

lập Ban Chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh 

An Giang năm 2021. 

Căn cứ kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng thi thông báo kết quả điểm 

phúc khảo bài thi viết chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức dự thi lên 

ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2021 (theo Danh sách đính kèm). 

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả, được đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: sonoivu.angiang.gov.vn, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị thông báo đến thí sinh có đơn xin phúc khảo được biết./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Vụ CCVC – Bộ Nội vụ; 

- Hội đồng Thi CVC và tương đương 2021; 

- PH Trường ĐHNV HN tại TPHCM; 

- Sở, Ban ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành; 

- Lưu HĐTNN 

TM. HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Lê Kim Bình 
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