
UBND THỊ XÃ MƯỜNG LAY 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 
Số: 37/TB-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Mường Lay, ngày 21 tháng 3 năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức  

các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã Mường Lay 

  
 

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND thị xã 

Mường Lay về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn 

vị thuộc UBND thị xã Mường Lay; 

Căn cứ kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan, 

đơn vị thuộc UBND thị xã Mường Lay. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công 

chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã Mường Lay như sau: 

1. Kết quả thi tuyển công chức vòng 1 

(có danh sách kết quả thi vòng 1 kèm theo) 

Danh sách tổng hợp kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức các 

cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã Mường Lay được đăng tải công khai trên 

Trang Thông tin điện tử thị xã Mường Lay (theo địa chỉ: 

http://muonglay.dienbien.gov.vn) và niêm yết công khai tại Bộ phận 1 cửa thị 

xã Mường Lay. 

2. Thời gian và địa điểm nộp Đơn phúc khảo, lệ phí phúc khảo 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả điểm thi 

(từ ngày 21 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 04 tháng 4 năm 2023), thí sinh có 

quyền gửi Đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng tuyển dụng công 

chức thị xã Mường Lay (qua Phòng Nội vụ thị xã - Cơ quan Thường trực Hội 

đồng tuyển dụng).  

Địa chỉ nhận Đơn đề nghị phúc khảo: Phòng Nội vụ thị xã Mường Lay, tổ 

3, phường Na Lay, thị xã Mường Lay. 

Đơn đề nghị phúc khảo phải là văn bản giấy do thí sinh trực tiếp làm và 

ký tên. Không giải quyết phúc khảo đối với các Đơn đề nghị phúc khảo nhận sau 

thời hạn nêu trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu 

đơn được gửi theo đường bưu điện) và các Đơn đề nghị phúc khảo bằng thư 

điện tử. 

Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (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, dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

công chức, viên chức). 

http://muonglay.dienbien.gov.vn/
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Trên đây là Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức các 

cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã Mường Lay của Hội đồng tuyển dụng./.    
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