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THÔNG BÁO  

Kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính môn Kiến thức chung,  

môn ngoại ngữ và triệu tập thí sinh thi vòng 2  

kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2019  

 

Căn cứ Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 22/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Bắc Kạn về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 

2019 và Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn 

năm 2019, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh đã tổ chức thi vòng 1 (từ ngày 17-

19/6/2020) thi trắc nghiệm trên máy tính môn thi Kiến thức chung và Ngoại ngữ 

(Tiếng Anh) cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2019.  

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 thông báo: 

1. Kết quả thi (vòng 1) trắc nghiệm trên máy tính môn thi Kiến thức 

chung và Ngoại ngữ được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ Bắc Kạn, địa chỉ: 

http://sonoivu.backan.gov.vn;  

2. Triệu tập các thí sinh có số câu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên 

cho từng môn thi, dự thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) vào ngày 

27/6/2020 tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn cơ sở 2; địa chỉ: Tổ 17, Phường Sông 

Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (danh sách thí sinh dự thi theo phòng thi 

được niêm yết vào ngày 26/6/2020 tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn cơ sở 2).  

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh thông báo cho các thí sinh được biết./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ chuẩn bị CT tuyển dụng CCVC; 

-  Hội đồng thi tuyển công chức;  

- Ban Giám sát;  

- Các thí sinh dự thi;  

- Lưu: VT, Thư ký HĐ. 
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GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ  

Lê Văn Hội  

 


		hoilv.snv@backan.gov.vn
	2020-06-21T15:43:57+0700


		2020-06-21T15:47:47+0700


		2020-06-21T15:48:29+0700


		sonv@backan.gov.vn
	2020-06-21T16:00:05+0700




