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Số: 301 /TB-HĐTDVC
THÔNG BÁO
Kết quả thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp
thuộc UBND huyện Bắc Hà năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện Bắc
Hà về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND
huyện Bắc Hà năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND
huyện Bắc Hà về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Bắc Hà năm 2021;
Căn cứ biên bản của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức các đơn
vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Bắc Hà năm 2021.
Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
Bắc Hà thông báo kết quả, cụ thể như sau:
1. Kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 03 phiếu. Trong đó:
- Vị trí thực hiện nhiệm vụ Tổ chức và thực hiện các hoạt động Văn hóa,
Văn nghệ: 01 phiếu/01 chỉ tiêu.
- Vị trí thực hiện nhiệm vụ Trồng trọt và bảo vệ thực vật: 01 phiếu/01 chỉ tiêu.
- Vị trí thực hiện nhiệm vụ Tư vấn và hỗ trợ việc làm: 01 phiếu/01 chỉ tiêu.
2. Kết quả thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh
Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn theo Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày
17/9/2021 của UBND huyện Bắc Hà và Thông báo số 268/TB-UBND ngày
17/9/2021 của UBND huyện Bắc Hà.
2.1. Phiếu đăng ký dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2 :
03 thí sinh, trong đó:
- Vị trí thực hiện nhiệm vụ Trồng trọt và bảo vệ thực vật: 01 thí sinh.
- Vị trí thực hiện nhiệm vụ Tư vấn và hỗ trợ việc làm: 01 thí sinh.
- Vị trí thực hiện nhiệm vụ Tổ chức và thực hiện các hoạt động Văn hóa,
Văn nghệ: 01 thí sinh (Thí sinh phải thực hiện sát hạch trình độ tin học do chưa có
chứng chỉ tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển).
2.2. Phiếu đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 0 (Không).
(Có danh sách thí sinh cụ thể kèm theo)
Lưu ý: Đối với 01 thí sinh dự tuyển vào vị trí thực hiện nhiệm vụ Tổ chức
và thực hiện các hoạt động Văn hóa, văn nghệ nếu có chứng chỉ tin học nhưng
chưa điền thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển, yêu cầu phô tô có chứng thực
chứng chỉ tin học nộp tại Phòng Nội vụ Bắc Hà trước ngày 10/11/2021 (Tổ dân
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phố Na Quang 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai); sau thời gian trên
thí sinh không bổ sung hồ sơ coi như không có chứng chỉ và phải thực hiện sát
hạch trình độ tin học, nếu đủ điều kiện thì được tham gia kiểm tra, sát hạch vòng 2.
3. Về thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch, phỏng vấn
- Thời gian sát hạch trình độ tin học đối với thí sinh không có chứng chỉ tin
học bắt đầu từ 8h00’ ngày 11/11/2021. Địa điểm: tại Phòng họp số 1, tầng 3, trụ sở
UBND huyện.
- Thời gian kiểm tra, sát hạch vòng 2 (bằng hình thức phỏng vấn): Dự kiến
vào cuối tháng 11/2021. Thời gian cụ thể Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn
vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Bắc Hà năm 2021 sẽ thông báo sau.
Trên đây là Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp
thuộc UBND huyện Bắc Hà năm 2021 về kết quả thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển.
Các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về
Phòng Nội vụ (số điện thoại 02143 880221) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:

- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai;
- Phòng Nội vụ;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
- Thành viên HĐ tuyển dụng viên chức;
- Trung tâm Văn hoá, Thể thao - TT (thông báo);
- Cổng TTĐT huyện (đăng tải);
- Lưu: VT, NV.
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