
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  07/TB-HĐTD    Điện Biên, ngày  31 tháng 5 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm) - Kỳ tuyển dụng công chức  

năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ  

    

Hội đồng tuyển dụng công chức - Kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 của 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm) như sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

 Hội đồng tuyển dụng công chức - Kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 của 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển công chức (có mẫu 

kèm theo) từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 15/6/2022 (Hội đồng không nhận đơn 

phúc khảo bằng thư điện tử, fax, telex và không giải quyết phúc khảo sau ngày 

15/6/2022  theo dấu bưu điện nơi gửi). 

Đơn phúc khảo gửi về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên, 

số 886- Đường Võ Nguyên Giáp - Phường Mường Thanh - TP.Điện Biên Phủ - 

tỉnh Điện Biên.  

Hội đồng tuyển dụng công chức - Kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 của 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công 

chức năm 2022 được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Thí sinh; 

- Đăng tải trên Trang thông tin Sở KH&CN;  

- Lưu: VT, HĐTD.  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Nguyễn Đức Hạnh  

 

 

 



KẾT QUẢ THI VÒNG 1 (THI TRẮC NGHIỆM) - KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC  

NĂM 2022 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

(Ban hành kèm theo Thông báo số 07 /TB-HĐTD ngày 31/5/2022 của 

 của Hội đồng tuyển dụng Sở Khoa học và Công nghệ)  

 

Stt Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 
Nơi ở hiện nay 

Số báo 

danh  

Kết quả số câu trả lời đúng 

Kiến thức 

chung 
Tin học 

Ngoại ngữ 

(Tiếng Anh) 

1 Hồ Thị Việt Anh      10/4/1989 Kinh 

 Tổ 2, P.Him 

Lam,TP.ĐBP, tỉnh Điện 

Biên  

01 55/60 27/30 26/30 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                        

 



CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày          tháng          năm 2022 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng- Kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ  

 

Tên tôi là: …………………………………………………………………… 

Sinh ngày: …………………………………………………………………... 

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………... 

Số báo danh: ………………………………………………………………… 

Phòng thi số: ………………………………………………………………… 

Tôi đã tham gia kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 của Sở Khoa học và 

Công nghệ, tổ chức vào ngày 26/5/2022, kết quả điểm thi của tôi như sau:  

Môn: Kiến thức chung có 60 câu, trả lời đúng:       /60 câu; 

Môn: Tin học có 30 câu, trả lời đúng:        /30 câu; 

Môn: Tiếng Anh có 30 câu, trả lời đúng:          /30 câu. 

Nay tôi làm đơn đề nghị chấm phúc khảo bài thi: 

1. Môn: 

2. Môn: 

3. Môn:  

Kính đề nghị Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Sở Khoa học và 

Công nghệ xem xét, chấm phúc khảo theo đề nghị nêu trên của tôi./. 

                                            

                                                   Người làm đơn 

                                                     (ký, ghi rõ họ tên)  
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