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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức lên 

Chuyên viên chính hoặc tương đương; lên Chuyên viên hoặc tương đương; 

 lên Cán sự  năm 2022 
 

 

Trên cơ sở kết quả chấm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi 

thăng hạng viên chức năm 2022 thông báo đến các thí sinh những nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Thông báo kết quả điểm thi 

Kết quả điểm thi của các thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thi 

thăng hạng viên chức từ Chuyên viên hoặc tương đương lên Chuyên viên chính 

hoặc tương đương; từ Cán sự hoặc tương đương lên Chuyên viên hoặc tương 

đương; từ Nhân viên lên Cán sự năm 2022 được thể hiện trong danh sách kèm 

theo thông báo này. Đồng thời, kết quả điểm thi được đăng tải trên website của 

Sở Nội vụ, địa chỉ: www.snv.bentre.gov.vn, mục Thông tin chung. 

2. Nhận đơn phúc khảo: 

- Nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày: Từ ngày 27/9/2022 đến hết 

ngày 11/10/2022. 

- Lệ phí phúc khảo: 150.000/01 bài thi. 

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Sở Nội vụ, tầng 11, Nhà làm việc 6 sở, Số 

126A, Tổ 10, Khu phố 2, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, thành phố 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

Lưu ý: Hội đồng thi chỉ nhận đơn phúc khảo đối với bài thi môn viết 

Chuyên môn nghiệp vụ (đối với công chức) hoặc môn viết Nghiệp vụ chuyên 

ngành (đối với viên chức). 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2022 

đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến Thông báo này đến các thí sinh do cơ quan, 

đơn vị mình cử đi dự thi biết để chủ động thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch HĐT (để báo cáo); 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (để phối hợp); 
- Ban TCTU (để phối hợp); 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Hội có tính chất đặc thù; 
- Các thành viên HĐT; 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- VP SNV (niêm yết và đăng website); 

- Lưu: VT.SNV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Nguyễn Thị Ngọc Giàu 
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