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THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức năm 

2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn - Vòng 2 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng  ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 17/5/2021 của Sở Nội vụ về tuyển 

dụng viên chức năm 2021 và Thông báo số 68/TB-SNV ngày 14/6/2021 về bổ 

sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-SNV ngày 29/6/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ 

về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2021;   

Căn cứ kết quả thi tuyển viên chức Sở Nội vụ năm 2021 - Vòng 1 tại Thông báo 

số 149/TB-HĐTD ngày 28/8/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ; 

Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Nội vụ năm 2021 thông báo nội dung sau: 

1. Triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia dự thi kỳ thi tuyển viên 

chức Sở Nội vụ năm 2021 - Vòng 2, gồm 04 thí sinh. 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi: 

- Ngày thi: 22/9/2021 

- Địa điểm thi: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (số 152 đường Trường Chinh, 

Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) 

- Thời gian: 7h50 ngày 22/9/2021, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (thời gian 

thi 180 phút) 

- Hình thức thi: Thi viết. 

Ghi chú: Yêu cầu các thí sinh tham dự kỳ thi mang theo giấy chứng minh nhân 

dân hoặc căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác, có 

mặt trước thời gian thi nêu trên 30 phút để đảm bảo đủ thời gian thực hiện các thủ 
tục chuẩn bị tham dự kỳ thi; có giấy xác nhận của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
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Covid xã/phường/thị trấn nơi thí sinh đang cư trú (có mẫu xác nhận gửi kèm); thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

3. Tài liệu ôn tập: 

Theo danh mục tài liệu đã được thông báo tại Thông báo số 128/TB-SNV ngày 

28/7/2021 của Sở Nội vụ về việc danh mục tài liệu ôn thi tuyển viên chức Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Danh mục tài liệu được đăng tải trên Website của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Sở Nội vụ: http://sonoivu.backan.gov.vn 

Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo để thí sinh dự thi được biết, chủ động 

ôn tập và dự thi. Mọi vướng mắc xin liên hệ bà Hà Thị Oai - Văn phòng Sở, số điện 

thoại: 0984.963.766. 

Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội đồng thi tuyển viên chức Sở 

Nội vụ sẽ có thông báo sau./. 

 
 

Nơi nhận:     
Gửi bản điện tử 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ;  

Gửi bản giấy:                                                                                

- Các thí sinh theo danh sách gửi kèm; 

- Công an tỉnh (biết, phối hợp); 

- Thư ký HĐTD; 

- Niêm yết tại Sở; 

- Lưu:VT, HSTDVC (25b). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Sầm Văn Trân  
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PHỤ LỤC 

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức Sở Nội vụ năm 

2021 – Vòng 2 

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /TB-HĐTD ngày       tháng 9 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2021)       

     

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Vị trí đăng ký 

dự tuyển 

1 Lưu Thị Liên 03/6/1996 Nữ Tày 

Thôn Tổng Mụ, xã 

Bằng Lãng, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn 

Lưu trữ viên  

2 Hà Thị Loan 29/10/1995 Nữ Tày 

Tổ 13, phường Đức 

Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

Lưu trữ viên  

3 Hoàng Hạnh Ngân 14/7/1996 Nữ Tày 

Thôn Tủm Tó, xã 

Bằng Lãng, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn 

Lưu trữ viên  

4 
Đàm Thị My 

Phương 
16/02/1997 Nữ Tày 

Thôn Bản Kén, xã 

Văn Lang, huyện Na 

Rỳ, tỉnh Bắc Kạn 

Lưu trữ viên  
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