
UBND TỈNH NGHỆ AN 

HỘI ĐỒNG THI NÂNG 

NGẠCH, THĂNG HẠNG 

 

Số:           /TB-HĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2021 

 
 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Hội đồng thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Nghệ An năm 2021 thông báo kết quả 

điểm các môn thi của công chức, viên chức tham gia dự thi (có danh sách kèm 

theo). 

Đề nghị quý cơ quan có thí sinh dự thi thông báo điểm thi đến từng công 

chức (viên chức) có tên trong danh sách được biết. Hội đồng thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức nhận đơn phúc khảo các bài thi môn kiến thức 

chung, môn ngoại ngữ, môn tin học và môn chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh 

từ ngày 22/10/2021 đến 17 giờ ngày 05/11/2021. Thí sinh nếu có nhu cầu phúc 

khảo bài thi, nộp đơn trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện về Sở Nội vụ 

(không thực hiện phúc khảo đối với các đơn gửi bằng Thư điện tử, Fax, ...). Lệ 

phí phúc khảo: 150.000đồng/bài thi, nộp trực tiếp tại bộ phận Văn thư Sở Nội 

vụ. 

Vậy, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức thông báo 

để quý cơ quan biết và phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi; 
- Bộ Nội vụ (để báo cáo); 
- Chủ tịch HĐ thi; 
- Trưởng Ban Giám sát; 
- Thành viên HĐ thi tuyển; 
- Văn phòng Sở Nội vụ (để đăng tin trên 
cổng thông tin); 
- Lưu VT, HĐ. 

TM.HỘI ĐỒNG THI 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Lê Đình Lý 
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