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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển 

viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn 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 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 1947/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào 

tạo thị xã Điện Bàn năm 2022; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 19/7/2022 của 

UBND thị xã Điện Bàn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã 

Điện Bàn năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 7733/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND thị 

xã về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị 

xã Điện Bàn năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 8938/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND thị 

xã Điện Bàn phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện vòng 1 tham dự vòng 2 

kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 

2022; 

Theo danh sách thí sinh tham dự vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành 

ngày 17/9/2022; 

Hội đồng thi tuyển viên chức (HĐTTVC) ngành Giáo dục và Đào tạo thị 

xã Điện Bàn năm 2022 thông báo kết quả điểm thi Vòng 2 môn nghiệp vụ 

chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện 

Bàn năm 2022 như sau: 

1. Kết quả điểm thi: (Có danh sách kèm theo) 

2. Xác định người trúng tuyển 

a). Người trúng tuyển trong tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều 

kiện sau: 

  - Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; 

  - Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục IV Kế 

hoạch số 138/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND thị xã Điện Bàn cao hơn 

lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của 

từng vị trí việc làm. 
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- Đối với vị trí dự tuyển giáo viên Tiếng Anh, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ 

thuật, Tin học cấp tiểu học và các vị trí dự tuyển giáo viên trung học cơ sở thì tổ 

chức xét trúng tuyển đối với người dự tuyển có bằng cử nhân trở lên thuộc 

ngành đào tạo giáo viên trước, nếu chưa đủ chỉ tiêu thì tiếp tục xét trúng tuyển 

đối với người dự  tuyển có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định 

tại Điểm a, Khoản 2, Mục V bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm 

cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; 

nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết 

định người trúng tuyển.  

c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng này thì không được 

bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng sau. 

3. Nhận đơn phúc khảo bài thi vòng 2 

- Đơn phúc khảo bài thi (Theo mẫu đính kèm); 

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 20/9/2022 đến hết ngày 

04/10/2022 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật). Quá thời hạn nêu trên, 

Hội đồng thi tuyển không nhận đơn phúc khảo. 

- Địa điểm nhận đơn: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã (khối phố 3, 

phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). 

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/01 thí sinh. 

- Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 2 và công bố điểm thi 

(có thông báo cụ thể sau) được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thị xã tại địa 

chỉ http://dienban.quangnam.gov.vn, mục Thông báo và cổng thông tin điện tử 

Phòng GDĐT thị xã Điện Bàn tại địa chỉ: http://dienban.edu.vn.  

Trên đây là Thông báo điểm kết quả thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên 

ngành kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 

2022. Trong quá trình tổ chức, triển khai nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị các 

tổ chức, cá nhân hoặc thí sinh dự thi liên hệ qua số điện thoại thường trực 

02353.767.456  hoặc đến trực tiếp phòng GDĐT - cơ quan thường trực Hội đồng 

tuyển dụng viên chức thị xã (Khối phố 3, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn)./. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Đ/c Tân- PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ tỉnh (b/c); 

- Sở GDĐT (b/c); 

- BTV Thị ủy (b/c); 

- TT HĐND, UBND Thị xã (b/c); 

- Hội đồng TDVC; 

- Ban giám sát kỳ tuyển dụng VC; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã; 

- Kênh điều hành ngành GDĐT thị xã;  

- Lưu: VT, HĐTDVC,TC.                                         

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN 

Nguyễn Thị Thuý Hằng 
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