
  UBND TỈNH KON TUM  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:         /TB-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Kon Tum, ngày       tháng       năm  
    

THÔNG BÁO 
Về việc công bố kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kết quả thi vòng 1 

Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  

năm học 2022-2023 
   

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của 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 Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, năm học 2022-2023; 

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 tại Báo cáo số 74/BC-HĐTD ngày 07 

tháng 3 năm 2023. 

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo 

kết quả thi vòng 1, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

I. Công bố kết quả thi vòng 1 

1. Số lượng thí sinh dự thi 

 - Số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1: 23 thí sinh; 

 - Số thí sinh dự thi vòng 1: 20 thí sinh, trong đó: 

 + Số thí sinh dự thi phần Kiến thức chung: 20 thí sinh; 

 + Số thí sinh dự thi phần Tin học: 20 thí sinh; 

+ Số thí sinh dự thi phần Ngoại ngữ: 09 thí sinh (có 11 thí sinh miễn thi); 

(Cụ thể tại Phụ lục 1 đính kèm). 

 2. Kết quả thi vòng 1 

a) Phần thi kiến thức chung: Thi 60 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 

- Số thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên (đúng từ 30/60 câu trở 

lên): 20 thí sinh. 
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- Số thí sinh trả lời đúng dưới 50% số câu hỏi (đúng dưới 30/60 câu): 0 thí 

sinh. 

b) Phần thi Tin học: Thi 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 

- Số thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên (đúng từ 15/30 câu trở 

lên): 20 thí sinh. 

- Số thí sinh trả lời đúng dưới 50% số câu hỏi (đúng dưới 15/30 câu): 0 thí 

sinh. 

c) Phần thi Ngoại ngữ: Thi 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 

- Số thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên (đúng từ 15/30 câu trở 

lên): 09 thí sinh. 

- Số thí sinh trả lời đúng dưới 50% số câu hỏi (đúng dưới 15/30 câu): 0 thí 

sinh. 

 (Cụ thể tại Phụ lục 2 đính kèm). 

II. Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi vòng 1 

- Thí sinh dự thi vòng 1, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 có quyền được phúc khảo kết quả các 

phần thi. Thí sinh nộp đơn phúc khảo (Mẫu đơn được đăng trên website của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tại địa chỉ www.kontum.edu.vn) trực tuyến tại 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum1. 

- Thời hạn nộp đơn phúc khảo: Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày thông báo 

kết quả thi vòng 1. 

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/phần thi, thí sinh nộp trực tuyến qua hệ 

thống Thanh toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính2. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để Hội đồng tuyển dụng viên chức và 

các thí sinh dự tuyển biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (t/d); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (t/d); 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức (t/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Phạm Thị Trung 

 

                                           
1 Theo Hướng dẫn số 01/HD-SGDĐT ngày 26/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đăng ký, 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Kon Tum. 
2 Theo Phụ lục hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Hướng 

dẫn số 01/HD-SGDĐT ngày 26/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đăng ký, sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon 

Tum. 

http://www.kontum.edu.vn/
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