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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm thi tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức các 

 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân 
 huyện Yên Mô năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Yên Mô về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Yên Mô về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô năm 2022; 

Ngày 26/11/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô đã tổ chức thi tuyển viên 

chức (vòng 2) tại Trường tiểu học Yên Phú, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình.  

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả điểm thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng 

viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

Yên Mô năm 2022 thông báo: 

1. Kết quả điểm thi (vòng 2) môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng 

viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

Yên Mô năm 2022 (có biểu tổng hợp kết quả thi gửi kèm). 

   Danh sách kết quả điểm thi tuyển vòng 2 của các thí sinh được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của huyện, địa chỉ truy cập http//yenmo.ninhbinh.gov.vn và 

niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

 2. Thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo trong giờ hành chính từ 7 giờ 30 ngày 

01/12/2022 đến 17 giờ 00 ngày 16/12/2022 (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật) tại phòng Nội vụ 

huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô năm 2022 thông báo cho các thí sinh được biết 

và thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐTD; 

- Trang thông tin điện tử huyện;  
- Lưu: HĐTD.    

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

An Đôn Nghĩa 
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