
 

UBND TỈNH THANH HÓA 
HĐTT CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số 10/TB-HĐTT   Thanh Hoá, ngày 08 tháng 01 năm 2018 

THÔNG BÁO 
Tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi viết Môn Kiến thức chung và Môn Nghiệp 

vụ chuyên ngành (thi vòng 2), kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 
 

 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 30 Quy chế tuyển dụng công chức cấp 
xã, ban hành kèm theo Quyết định số 1725/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 
của UBND tỉnh, Hội đồng thi thông báo tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi viết 
Môn Kiến thức chung và Môn Nghiệp vụ chuyên ngành. Cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 

Thí sinh trực tiếp nộp Đơn phúc khảo (trong giờ hành chính các ngày làm 
việc, từ ngày 08/01/2018 đến hết ngày 22/01/2018) hoặc thí sinh gửi Đơn phúc 
khảo qua đường bưu điện (chậm nhất ngày 22/01/2018 tính theo dấu Bưu điện). 

2. Địa điểm: 

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ, số 44 
Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. 

(Mẫu đơn phúc khảo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở 
Nội vụ tỉnh Thanh Hóa http://snv.thanhhoa.gov.vn) 

 Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thông báo để các các cơ quan, đơn vị 
liên quan và thí sinh biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Thành viên Hội đồng thi; 
- Thành viên Ban Giám sát; 
- Các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 
- Lưu VT, HĐTT. 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Đầu Thanh Tùng 

 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI THI 

 

Kính gửi: Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã. 

 

Họ và tên: ..................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh: .................................................................................. 

Số báo danh: .......................................; Phòng thi số: ................................. 

Số điện thoại liên lạc: ................................................................................... 

Đơn vị đăng ký dự tuyển: (chức danh, xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã): 

…...……………………………………………………………………………… 

Sau khi nghiên cứu kết quả thi viết (thi vòng 2), kỳ thi tuyển công chức 

cấp xã; căn cứ khoản 2, Điều 30 Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, ban 

hành kèm theo Quyết định số 1725/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND 

tỉnh, tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng thi tuyển xem xét phúc khảo lại bài thi 

của tôi, gồm: 

1.  Môn: ...........................................................; điểm thi: ........................... 

2.  Môn: ...........................................................; điểm thi: ........................... 

Kính đề nghị Hội đồng thi tuyển xem xét, phúc khảo bài thi của tôi.  

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 ……………………, ngày        tháng 01 năm 2018 

 NGƯỜI LÀM ĐƠN 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 




