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THÔNG BÁO 

Về kết quả thi Vòng 1 và nhận đơn chấm phúc khảo 

kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 

 
 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính 

phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 

4 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội 

vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 về thi 

tuyển công chức cấp xã năm 2021 (lần 2). 

Căn cứ kết quả chấm điểm thi vòng 1, Ủy ban nhân dân thị xã thông báo kết 

quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 như sau: 

1. Công bố kết quả thi vòng 1 các bài thi của thí sinh tham dự kỳ thi 

tuyển công chức cấp xã năm 2021.(Danh sách kèm theo). 

Danh sách kết quả thi vòng 1 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thị xã 

Hòa Thành: https://hoathanh.tayninh.gov.vn. 

2. Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả bài thi vòng 1. 

Thí sinh nếu có nhu cầu phúc khảo kết quả bài thi vòng 1, thực hiện gửi đơn 

phúc khảo đến Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành (kèm theo mẫu đơn). 

- Thời gian nộp và nhận đơn: trong vòng 15 ngày kể từ ngày 14/01/2022 đến 

hết ngày 28/01/2022. 

- Địa điểm nhận đơn: Phòng Nội vụ thị xã Hòa Thành, địa chỉ: số 87A, đường 

Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

  - Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/1 bài thi. 

Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ thi 

tuyển được biết./. 
Nơi  nhận:      
- Thành viên BGS; 

- Thí sinh dự thi tuyển; 

- Cổng thông tin điện tử UBND thị xã; 

- VP. HĐND và UBND thị  xã. 

- Lưu: VT, PNV. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
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