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THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÒNG 1 

Kỳ tuyển dụng công chức thành phố Điện Biên Phủ năm 2022 
 

Căn cứ Quyết định số 1967/QĐ-SNV, ngày 13/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức thuộc UBND thành 

phố Điện Biên Phủ năm 2022; 

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Điện Biên Phủ thông báo thời gian 

công bố kết quả điểm thi và nhận đơn phúc khảo vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức 

thành phố Điện Biên Phủ năm 2022 như sau: 

1. Thời gian công bố kết quả điểm thi vòng 1: Từ ngày 19/7/2022 (có danh 
sách kết quả điểm thi kèm theo). 

2. Thời gian nhận đơn phúc khảo vòng 1: 
- Thời gian: Từ ngày 19/7/2022 đến hết ngày 02/8/2022. 

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ 

(qua phòng Nội vụ thành phố Điện Biên Phủ). 

3. Lưu ý: 
- Điểm thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của thành phố Điện Biên 

Phủ và được niêm yết tại Trụ sở HĐND và UBND thành phố Điện Biên Phủ (Tổ 9, 

phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). 

- Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được 

gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBND thành phố Điện Biên Phủ. 

Không phúc khảo các đơn đề nghị gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex. 

- Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn 

nêu trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu được gửi 

theo đường bưu điện). 

Mọi thắc mắc đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp phòng Nội vụ thành phố Điện 

Biên Phủ (số điện thoại: 02153.810.992) để được giải đáp./. 
Nơi nhận:                                                                          
- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên;  
- TT Thành ủy (báo cáo); 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Hội đồng tuyển dụng công chức; 
- Ban giám sát kỳ thi; 
- Các thí sinh dự thi; 
- Trang thông tin điện tử  
thành phố Điện Biên Phủ; 
- Lưu: VT, NV.                                                                               
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CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 
   Lê Tiến Dũng 



 

 

 

 

 

 

 

 


