
UBND TỈNH  BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Kết quả điểm thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2022 

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công 

chức nhà nước năm 2022, Hội đồng tuyển dụng công chức (sau đây gọi tắt là 

Hội đồng thi) đã tổ chức thi Vòng 1 vào ngày 28/4/2022 và ngày 29/4/2022. 

Sau khi tổng hợp kết quả Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2022, Hội 

đồng tuyển dụng thông báo các nội dung sau: 

1. Kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng tuyển công chức năm 2022, gồm: 

Môn Kiến thức chung và môn tiếng Anh (kèm theo danh sách kết quả). 

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện  

a) Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Cổng Thông tin 

điện tử của tỉnh phối hợp đăng tải nội dung Thông báo kết quả điểm thi Vòng 1 trên.  

b) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có thí sinh đăng 

ký dự tuyển thông báo kết quả điểm thi Vòng 1 đến các thí sinh dự thi biết.  

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh dự tuyển và các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan được biết, phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Thành viên HĐTT; 

- Thành viên Ban giám sát; 

- Các Ban thuộc Tỉnh ủy; 

- MTTQVN và các Đoàn thể chính trị xã hội; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bình Thuận; 

- Đài Phát thanh -Truyền hình Bình Thuận; 

- Cổng Thông tin điển tử tỉnh, VP. UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, HĐTD (Dieu.05).  

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Đỗ Thái Dương 
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