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Lai Châu, ngày      tháng      năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả điểm phúc khảo bài thi  

kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2022 
 

Căn cứ Đề án số 3973/ĐA-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của UBND 

tỉnh Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và 

người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên 

chính tại tỉnh Lai Châu năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ 

quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch chuyên viên lên 

ngạch chuyên viên chính tỉnh Lai Châu năm 2022; 

Sau khi hoàn thiện quá trình chấm phúc khảo, Hội đồng thi nâng ngạch 

công chức thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo bài thi môn chuyên môn 

nghiệp vụ tại kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người 

làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính 

tại tỉnh Lai Châu năm 2022, như sau: 

Bà Vũ Thị Huyên, môn chuyên môn nghiệp vụ: 28 điểm. 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo để các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và thí sinh biết, thực hiện theo quy định./.  

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Hội đồng thi NNCC; 

- Sở Tài chính; 

- Bà Vũ Thị Huyên; 

- Công thông tin điện tử tỉnh Lai Châu; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- Lưu: HĐTNNCC. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Vừ A Tiến 
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