
UBND TỈNH BẮC KẠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-SNV 

 

    Bắc Kạn, ngày          tháng       năm 2021 

THÔNG BÁO 
Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1 

kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc 

tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng xây dựng tài liệu ôn tập và thông báo danh mục tài 

liệu ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện dự thi. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ thông báo danh mục 

tài liệu ôn thi Vòng 1, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 như sau:  

1. Môn Kiến thức chung: Phụ lục số 01 

2. Môn ngoại ngữ: Phụ lục số 02 

3. Môn Tin học: Phụ lục số 03 

 (Danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển công chức năm 2021 được đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ Bắc Kạn, địa chỉ: http://sonoivu.backan.gov.vn  

và cổng thông tin điện tử của tỉnh Bắc Kạn: http://backan.gov.vn). Riêng tài liệu môn 

nghiệp vụ chuyên ngành, Sở Nội vụ sẽ thông báo cụ thể sau. 

Sở Nội vụ thông báo để thi sinh dự thi tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021 được 

biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Sở Nội vụ theo số 

điện thoại: 02093. 871.679 hoặc 02093.870.514 để được hướng dẫn và giải đáp./.  

 

Nơi nhận: 
- Ban CĐ quản lý biên chế thống nhất;  
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (p/h);  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Cổng TTĐT tỉnh;  
- Ban Giám đốc Sở (b/c); 
- Lưu: VT, TCBC&CCVC.  

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Lê Văn Hội  
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