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THÔNG BÁO  

Triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về 

tuyển dụng công chức năm 2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 

2021 triệu tập và thông báo lịch thi, thời gian thi tuyển công chức, cụ thể như sau: 

1. Phổ biến Nội quy thi và hướng dẫn làm bài thi 

TT Thời gian Nội dung Địa điểm 

 Ngày 23/10/2021  

Trường Cao 

đẳng Bắc Kạn 

(cơ sở 2) 

1 Từ 7h00 đến 7h20 Gọi thí sinh vào phòng thi  

2 Từ 7h20 đến 7h55 Phổ biến Quy chế thi và hướng dẫn 

làm bài thi  

2. Thi vòng 1 

TT 
Ngày 

thi  

Môn 

thi 

Hình 

thức thi 
Thời gian thi 

Địa điểm 

thi 

 Ngày 23/10/2021 

1  
Buổi 

sáng 

Môn 

Kiến 

thức 

chung 

Trắc 

nghiệm 

trên giấy  

- Chứng kiến đề niêm phong: Từ 7h55 

đến 8h00;  

- Phát xong đề: Từ 8h00 đến 8h05;  

 - Thí sinh làm bài thi (60 phút): Từ 8h05 

đến 9h05;  

- Thu bài thi: 9h05 
Trường Cao 

đẳng Bắc 

Kạn (cơ sở 2) 

Môn 

tin học  

Trắc 

nghiệm 

trên giấy  

- Gọi thí sinh vào phòng thi: 10h15 đến 

10h40; 

- Chứng kiến đề niêm phong: Từ 10h40 

đến 10h45;  

- Phát xong đề: Từ 10h45 đến 10h50;  

 - Thí sinh làm bài thi (30 phút): Từ 

10h50 đến 11h20;  

- Thu bài thi: 11h20.  

2 
Buổi 

chiều  

Môn 

Ngoại 

ngữ  

Trắc 

nghiệm 

trên giấy  

- Gọi thí sinh vào phòng thi: Từ 14h30 

đến 14h55;  

- Chứng kiến đề niêm phong: Từ 14h55 

đến 15h00;  

- Phát xong đề: Từ 15h00 đến 15h05;  

 - Thí sinh làm bài thi (30 phút): Từ 

Trường Cao 

đẳng Bắc 

Kạn (cơ sở 2) 
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TT 
Ngày 

thi  

Môn 

thi 

Hình 

thức thi 
Thời gian thi 

Địa điểm 

thi 

15h05 đến 15h35;  

- Thu bài thi: 15h35.  

- Danh sách thí sinh tham gia thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Sở Nội vụ kèm theo Thông báo này. 

- Danh sách theo phòng thi niêm yết tại địa điểm thi trước ngày tổ chức 

thi 01 ngày. 

3. Thi vòng 2  

 Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì 

được thi tiếp vòng 2 theo quy định. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thi 

vòng 2 theo quy định.  

TT Ngày thi  
Môn 

thi 

Hình 

thức thi 
Thời gian thi 

Địa 

điểm thi  

 

Ngày 

27/11/2021 

(Buổi 

sáng)  

Môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành  

Thi viết 

- Gọi thí sinh vào phòng thi: Từ 7h30 

đến 7h55;  

- Chứng kiến đề niêm phong: Từ 7h55 

đến 8h00;  

- Phát xong đề: Từ 8h00 đến 8h05;  

 - Thí sinh làm bài thi (180 phút): Từ 

8h05 đến 11h05;  

- Thu bài thi: 11h05.  

Trường 

Cao đẳng 

Bắc Kạn 

(cơ sở 2) 

3. Về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch  

- Các thí sinh tham dự kỳ thi thực hiện đầy đủ quy định 5K về phòng 

chống dịch theo quy định: Đeo khẩu trang, sát khuẩn, khai báo y tế, ... Đối với 

các thí sinh đến/về từ ngoài tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-

CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 

giờ trước khi tham dự kỳ thi.  

- Thực hiện các quy định đối với người vào tỉnh Bắc Kạn và các yêu cầu 

theo Công văn số 6602/UBND-VXNV ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh. Trường hợp tại thời điểm tổ chức thi tuyển, UBND tỉnh có chỉ đạo 

khác về việc phòng, chống dịch Covid-19 thì sẽ áp dụng theo văn bản chỉ đạo 

mới nhất.  

Lưu ý: 

- Các thí sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hoặc 

không có kết quả xét nghiệm không được tham dự kỳ thi.  

- Đề nghị các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức mang theo căn 

cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy 
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tờ tùy thân hợp pháp khác và có mặt trước thời gian nêu trên 30 phút để bảo 

đảm đủ thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị tham dự kỳ thi (vòng 1, thí 

sinh có mặt tại địa điểm thi từ 6h30 phút; vòng 2, thí sinh có mặt tại địa 

điểm thi từ 7h 00 phút).   

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 thông báo đến thí sinh được biết 

và có mặt đúng thời gian quy định. 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, 

địa chỉ http://sonoivu.backan.gov.vn và được niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ. Các 

thí sinh có vướng mắc phản ánh đề nghị liên hệ Phòng Công chức viên chức, 

điện thoại: 02093. 871. 679 đề được hướng dẫn và giải đáp./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Hội đồng thi, Ban giám sát, Ban giúp việc;  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

- Các đơn vị: Trường Cao đẳng BK; Sở Y tế; 

Điện lực Thành phố Bắc Kạn; Công an tỉnh;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP; 

- Các thí sinh dự thi;  

- Lưu: VT, Thư ký HĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ  

Lê Văn Hội  
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