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 Bắc Kạn, ngày         tháng  12  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết quả chấm phúc khảo (vòng 2)  

Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ 

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

tỉnh năm 2021 và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021, ngày 

27/11/2021 Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 đã tổ chức thi 

vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành) tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn. 

Căn cứ kết quả thi vòng 2, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh đã ban hành Thông 

báo số 214/TB-HĐ ngày 05/12/2021 về kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên 

ngành) kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (thời gian nhận đơn phúc 

khảo từ ngày 06/12/2021 đến 16
h
30 phút ngày 20/12/2021; địa điểm tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn). 

Trên cơ sở kết quả chấm phúc khảo (vòng 2), Hội đồng thi tuyển công 

chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 thông báo kết quả chấm phúc khảo (vòng 2) kỳ 

thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (có Biểu kết quả chấm phúc khảo 

kèm theo). Kết quả chấm phúc khảo (vòng 2) được niêm yết công khai tại trụ sở 

Sở Nội vụ; đăng trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn và Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Kạn (http://backan.gov.vn; http://sonoivu.backan.gov.vn).  

Hội đồng thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh đề nghị phúc 

khảo được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Hội đồng thi tuyển công chức;  

- Ban Giám sát;  

- Cổng TT điện tử Sở Nội vụ (đ/tin);  

- Cổng TT điện tử tỉnh (đ/tin);  

- Thí sinh đề nghị phúc khảo;  

- 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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