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THÔNG BÁO 

Kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, 

cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương         

năm 2020, tỉnh Sóc Trăng 

 Căn cứ tinh thần nội dung cuộc họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức 

từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương 

đương năm 2020, tỉnh Sóc Trăng ngày 22/3/2021 và kết quả chấm phúc khảo 

của Ban phúc khảo Vòng 1 thuộc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân 

viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 

2020, tỉnh Sóc Trăng.  

Hội đồng thi thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công 

chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc 

tương đương năm 2020, tỉnh Sóc Trăng như sau: 

- Đăng ký phúc khảo: 01 thí sinh (thuộc bài thi môn Ngoại ngữ). 

- Kết quả phúc khảo: 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên Đơn vị công tác 

Kết quả môn Ngoại ngữ 

(số câu trả lời đúng/tổng số 

câu hỏi) 

Chấm lần 1 Phúc khảo 

CV10 Đinh Văn Nông Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản, 

Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

14/30 14/30 

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở của Sở Nội vụ;                        

đăng tải trên 02 Trang thông tin điện tử (cải cách hành chính của                    

tỉnh Sóc Trăng và Sở Nội vụ), địa chỉ: http://www.cchc.soctrang.gov.vn và 

http://www.sonoivu.soctrang.gov.vn./. 

  Nơi nhận:                                                                                   
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở, ban ngành; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố;                                                    

- Lưu: VT, TT.HĐ.  

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Trần Phước Vĩnh 

http://www.cchc.soctrang.gov.vn/
http://www.sonoivu.soctrang.gov.vn/
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