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THÔNG BÁO ĐIỂM THI (VÕNG 1) 

Kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-STP ngày 19/5/2021 của Sở Tư pháp về tuyển 

dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021 và Kế hoạch số 367/KH-HĐTDVC ngày 

04/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp về hoạt động của Hội 

đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021; 

Ngày 16/10/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp đã tổ chức thi 

tuyển viên chức (vòng 1) tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn, tổ 9, phường Phùng Chí 

Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả thi 

tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021 thông báo như sau: 

1. Kết quả điểm thi (vòng 1) môn thi kiến thức chung, tin học và tiếng Anh kỳ thi 

tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021. (có Biểu tổng hợp kết quả thi kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo, phí phúc khảo thi tuyển: 

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: đến 16h30 ngày 02/11/2021. 

- Địa điểm: Đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp tại bộ phận văn thư  Sở 

Tư pháp tỉnh Bắc Kạn (trong giờ hành chính) hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Lệ phí: 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. 

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 và không giải quyết phúc khảo đối 

với các đơn đề nghị phúc khảo sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn đề 

nghị phúc khảo đến tại bộ phận văn thư của Sở Tư pháp) và các đơn đề nghị phúc 

khảo gửi bằng thư điện tử, Fax. 

Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2021 thông báo cho các thi sinh biết./ 

 
Nơi nhận:     
- Ban Giám sát kỳ thi; 

- Các thành viên Hội đồng thi; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp;  

- Thí sinh dự thi; 

- Lưu: VT, Thư ký HĐ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Phạm Quốc Trung  

http://tnmt.backan.gov.vn/uploads/news/2021_07/21.tb-ket-qua-thi-tuyen-vong-1.pdf
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