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THÔNG BÁO 
Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển dụng viên chức 

cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi 
 
 
 
 
 

              Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng 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; 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo kết quả điểm thi 

kỳ thi tuyển dụng viên chức cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi 
(có danh sách điểm thi kèm theo). 

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi (từ ngày 
24/6/2022 đến hết ngày 08/7/2022), thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả bài thi 

thì nộp Đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu) đến Hội đồng tuyển dụng, địa chỉ số 
165 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, phí 

phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi. Hội đồng tuyển dụng không giải quyết phúc khảo 
đối với các thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo nộp sau thời gian quy định nêu trên.  

Hội đồng tuyển dụng đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo kết quả điểm thi cho 
thí sinh dự thi thuộc cơ quan, đơn vị được biết và nộp Đơn đề nghị phúc khảo (nếu 

có nhu cầu) theo quy định. 

(Danh sách điểm thi được đăng tải trên Website của Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ www.quangngaitv.vn)./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (báo cáo); 
- Ban Giám đốc Đài (báo cáo);  
- Hội đồng tuyển dụng của Đài (biết);  
- Trang Thông tin điện tử của Đài (thông 
báo);  
- Niêm yết tại cơ quan; 
- Theo danh sách (thực hiện);  
- Lưu: VTĐMNghĩa.  

    TM. HỘI ĐỒNG 
   CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Đặng Văn Nghiệp 
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