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THÔNG BÁO 

Kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán  

tại đơn vị sự nghiệp năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-

BNV ngày 02/12/2020 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 thi 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; Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND, ngày 08/11/2021 của 

UBND tỉnh Lai Châu về  ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu. 

Hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội đồng 

thi) đã tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự 

nghiệp năm 2022 theo quy định. Sau khi hoàn tất quy trình chấm thi, ghép phách 

và tổng hợp điểm thi, Hội đồng thi thông báo kết quả chấm thi đến Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà nước - đơn vị có các viên chức tham dự kỳ thi (Có danh 

sách kèm theo). 

Hội đồng thi đề nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lai Châu 

thông báo điểm thi đến từng viên chức tham dự kỳ thi được biết. Kết quả chấm 

thi đồng thời được công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. 

 Trường hợp thí sinh có yêu cầu phúc khảo kết quả chấm thi, đề nghị gửi 

đơn phúc khảo (có mẫu kèm theo) về Hội đồng thi (địa chỉ: Sở Tư pháp,  tầng 3, 

nhà D, Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu) trước ngày 29/7/2022. 

Phí phúc khảo: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng) theo quy 

định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và phí dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Phí phúc khảo đề nghị nộp về 

Hội đồng thi qua bộ phận Kế toán sở. 



Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước tỉnh Lai Châu phản ánh về Hội đồng thi (điện thoại liên hệ: 

0978.719.098, bà Lê Thị Na- Chánh Văn phòng Sở Tư pháp -  Phó Chủ tịch Hội 

đồng thi). 

Hội đồng thi trân trọng thông báo và đề nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước tỉnh Lai Châu thông báo đến các viên chức của đơn vị mình tham gia 

dự thi để biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Giám đốc (Báo cáo); 

- Trung tâm TGPL nhà nước; 

- Thành viên Hội đồng thi; 

- Ban giám sát kỳ thi; 

- Trang thông tin Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT,HĐT. 
. 

TM. HỘI ĐỒNG THI 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Nguyễn Công Thiếp 
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI 

 

Kính gửi: Hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2022 

 

Tên tôi là: ………………………………….. Sinh ngày: ………………… 

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………….. 

Thuộc cơ quan: ……………………………………………………………. 

Số báo danh: ……………… 

Số điện thoại liên hệ: ………… 

Tôi đã tham gia kỳ thi thăng hạng viên chức năm 2022 do Hội đồng thi 

của Sở Tư pháp tổ chức, kết quả chấm thi môn ………….. của tôi như 

sau:…………. điểm. 

Nay tôi làm đơn đề nghị phúc khảo bài thi môn ………. 

Kính đề nghị Hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2022 xem xét, chấm 

phúc khảo theo đề nghị nêu trên của tôi. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

 Kính đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 



KẾT QUẢ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 
  

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Môn Kiến 

thức 

chung 

Môn Tin 

học 

Môn 

Chuyên 

ngành 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Đoàn Thị Chuân 11/10/1981 01 Kế toán viên trung cấp 
Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước 
84.5 61 62.5  

2 Nông Thị Minh Hạnh 17/3/1989 02 Cán sự 
Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước 
78 71 71  
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