
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:          /TB-HĐXT 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng  5  năm 2021 

 

 H NG   O 

Lùi thời gian xét tuyển vòng 2 viên chức  

 an Quản lý  ự  n   u t  x y  ựng t nh  ắc Kạn. 

 

Căn cứ Văn bản số 828/SNV- TCBC&CCVC ngày 12/5/2021 của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Kạn về việc lùi thời gian xét tuyển viên chức năm 2021 của Ban Quản 

lý đầu tư xây dựng tỉnh. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên thế giới 

và trong nước, đặc biệt là số ca nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh, thành phố vẫn 

tiếp tục tăng cao, tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (Ban 

QLDA) đã có người lao động thuộc trường hợp F2 đang cách ly tại nhà là thí sinh 

dự xét tuyển và nhiều trường hợp viên chức, người lao động khác đang là trường 

hợp F3. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội đồng xét tuyển viên chức thông 

báo lùi thời gian tổ chức xét tuyển viên chức (vòng 2) của Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh.  

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, thời gian tổ chức xét tuyển viên chức vòng 

2 sẽ được Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo theo quy định. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức trân trọng thông báo./.                                                                    

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử:  
- Sở Nội vụ; 

- Ban  iám đốc  

- Thành viên Hội đồng xét tuyển VC; 

Gửi bản giấy: 
- Các thí sinh dự tuyển  

- Niêm yết công khai tại đơn vị; 

- Lưu: VT, HĐXT.                                           
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