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Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sốp Cộp,  ngày     tháng 10 năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 
Kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2,  

kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021  
 

 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng 

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 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La về ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên 
chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, 

doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Thông báo số 225/TB-UBND huyện ngày 17/9/2021 của UBND huyện 

Sốp Cộp về kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2021. 

UBND huyện Sốp Cộp Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2, kỳ xét 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: 

1. Tổng số đơn phúc khảo: 01 đơn, Thí sinh Lò Thị Thuận; sinh ngày 

22/10/1996; vị trí giáo viên THCS hạng III (Tiếng Anh), mã số V.07.04.32; Trường 
Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mường Lèo; nơi thường trú: Bản Mạt, 

xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 

2. Kết quả chấm phúc khảo:  Bằng số: 43,7 điểm; bằng chữ: bốn mươi ba 
phẩy bẩy điểm. 

UBND huyện Sốp Cộp thông báo đến thí sinh Lò Thị Thuận biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Cổng Thông tin điện tử huyện; 
- Thí sinh Lò Thị Thuận; 
- Lưu: VT, NV, HSTD (Sơn). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Tòng Thị Kiên 
 

mailto:sopcop@sonla.gov.vn
https://sopcop.sonla.gov.vn/

		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-10-07T17:07:21+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Tòng Thị Kiên<kientt.sopcop@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-10-07T17:09:27+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp<sopcop@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-10-07T17:09:33+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp<sopcop@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-10-07T17:09:42+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp<sopcop@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




