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THÔNG BÁO
Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị
sự nghiệp thuộc UBND huyện Bắc Hà năm 2021
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về
việc 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 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 đối với 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 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.
Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND
huyện Bắc Hà năm 2021 thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 và tổ
chức kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau:
I. TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2
(Có danh sách cụ thể kèm theo)
II. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VÒNG 2
1. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
- Thời gian: Ngày 23/11/2021 (Thứ 3).
- Địa điểm: Nhà Văn hóa các Dân tộc huyện Bắc Hà.
1.1. Khai mạc kỳ tuyển dụng
- Thời gian: 8 giờ 00 phút.
- Nội dung: Tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng, phổ biến quy chế tuyển dụng.
- Địa điểm: Nhà Văn hóa các Dân tộc huyện Bắc Hà (địa chỉ tổ dân phố Na
Quang 3 - Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà).
1.2. Tổ chức vòng 2 tuyển dụng
- Hình thức: Sát hạch, phỏng vấn.
- Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút.
- Địa điểm: Nhà Văn hóa các Dân tộc huyện Bắc Hà (địa chỉ tổ dân phố Na
Quang 3 - Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà).
Lưu ý:
- Trước ngày tổ chức phỏng vấn 01 ngày, thí sinh có mặt tại địa điểm phỏng
vấn xem số báo danh, phòng thi; quy chế tuyển dụng, nếu có vướng mắc hoặc sai
sót trong danh sách phỏng vấn của thí sinh đề nghị phản ánh về Hội đồng tuyển
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dụng viên chức huyện Bắc Hà qua cơ quan Thường trực để điều chỉnh kịp thời
(Phòng Nội vụ huyện Bắc Hà - số điện thoại liên hệ 02143 880 221).
- Thí sinh có mặt trước 30 phút trước thời gian khai mạc để làm thủ tục dự
thi, đóng lệ phí dự tuyển. Khi đi mang theo giấy tờ tùy thân để xuất trình (Chứng
minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Giấy phép lái xe...)
- Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng tuyển
dụng yêu cầu tất các các thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng phải khai báo y tế trung
thực và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của
UBND tỉnh Lào Cai. Yêu cầu thí sinh thực hiện rửa tay sát khuẩn trước khi vào
phòng thi; giữ khoảng cách; đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian tập trung, khai
mạc, làm thủ tục vào phòng (trừ thời điểm kiểm tra, đối chiếu với giấy tờ tùy thân
theo quy định) và trong suốt thời gian tổ chức phỏng vấn.
- Thông báo này thay cho Giấy triệu tập và được đăng tải trên Cổng thông
tin điện tử của huyện Bắc Hà địa chỉ truy cập: https//bacha.laocai.gov.vn
2. Tổ chức thực hiện
- Phòng Nội vụ, cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng: Chủ trì trong
việc tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu, biên bản, văn phòng
phẩm và các đồ dùng cần thiết phục vụ công tác tuyển dụng, mời giám sát tỉnh
tham dự, giảm sát việc tuyển dụng.
- Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở
vật chất trong công tác tổ chức tuyển dụng.
- Điện lực Bắc Hà: Đảm bảo cung cấp điện liên tục tại Khu vực Nhà văn hóa
các Dân tộc huyện Bắc Hà trong thời gian Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn
vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Bắc Hà tổ chức xét tuyển (ngày
23/11/2021).
Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Bắc Hà thông báo để các cơ quan, đơn
vị có liên quan và thí sinh được biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Hội đồng tuyển dụng;
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Ban Giám sát tuyển dụng;
- Trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- Trung tâm Văn hóa, TT-TT (đưa tin);
- Cổng TTĐT huyện (đăng tải);
- Các thí sinh dự tuyển;
- Lưu: VT, NV.
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