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THÔNG BÁO
Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức
sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 15/5/2021 của UBND huyện Bắc
Hà về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm
2021; Thông báo số 92/TB-UBND ngày 17/5/2021 của UBND huyện Bắc Hà về
tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà năm 2021;
Căn cứ Thông báo số 208/TB-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan tới thời gian tuyển dụng viên
chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021;
Thực hiện Văn bản số 1382/SNV-CCVC ngày 14/10/2021 của Sở Nội vụ về
việc triển khai thực hiện thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021;
Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà
thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên
chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021, cụ thể như sau:
I. TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 (là những
thí sinh có kết quả trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại vòng
1, trừ những môn được miễn thi theo quy định)
Tổng số thí sinh đủ điều kiện: 78 thí sinh, trong đó:
- Thí sinh nộp phiếu dự tuyển tại huyện Bắc Hà: 51 thí sinh.
- Thí sinh nộp phiếu dự tuyển tại huyện Mường Khương: 27 thí sinh.
(Có danh sách thí sinh kèm theo)
II. TỔ CHỨC THI TUYỂN VÒNG 2
1. Tập trung thí sinh
* Thời gian: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 11/12/2021 (Thứ 7).
* Nội dung: Thí sinh học quy chế thi, nội quy thi, xem số báo danh, phòng
thi. Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện dự thi xem lại thông tin cá nhân trong danh
sách dự thi, nếu có sai sót kịp thời phản ánh về Hội đồng thi tuyển viên chức huyện
Bắc Hà qua cơ quan Thường trực (Phòng Nội vụ huyện Bắc Hà - số điện thoại liên
hệ: 02143 880 221) để kịp thời điểu chỉnh.
* Địa điểm: Trường THCS thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà (địa chỉ Tổ dân
phố Na Quang 3 - Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà).
2. Hình thức, môn thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi
2.1. Hình thức thi: Vòng 2 - Thi viết.
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2.2. Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành.
2.3. Thời gian thi: Ngày 12/12/2021 (Chủ Nhật). Từ 08 giờ 00 phút đến 11
giờ 00 phút (180 phút)
(Có thời gian cụ thể và hiệu lệnh trống đính kèm)
2.4. Địa điểm thi: Trường THCS thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà (địa chỉ Tổ
dân phố Na Quang 3 - Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà).
* Lưu ý:
- Thí sinh khi đi thi mang theo một trong các giấy tờ tùy thân để xuất trình
trước khi vào phòng thi (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, 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 thi tuyển.
- 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.
Thông báo này được niêm yết tại: Trụ sở UBND huyện Bắc Hà; Phòng Nội
vụ; được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện và được đưa tin trên hệ thống
phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện để các cơ quan,
đơn vị có liên quan và thí sinh được biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai;
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- UBND huyện Mường Khương;
- Hội đồng tuyển dụng viên chức;
- Ban Giám sát tuyển dụng;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm Văn hóa, TT-TT (đưa tin);
- Cổng TTĐT huyện (đăng tải);
- Các thí sinh dự tuyển;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Đinh Văn Đăng
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THỜI GIAN THI, HIỆU LỆNH TRỐNG THI VÒNG 2
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Thi ngày 12/12/2021 (Chủ Nhật)
(Kèm theo Thông báo số 321/TB-HĐTDVC ngày 26/11/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Bắc Hà)

Phần thi

STT

Thời gian

Nội dung

Hiệu lệnh trống

BUỔI SÁNG

Nghiệp vụ chuyên ngành
(180 phút)

7 giờ 30 phút

Trống báo

Ba hồi 9 tiếng

7 giờ 40 phút

Tập trung thí sinh vào phòng thi

Một hồi 3 tiếng

7 giờ 50 phút

Mở bì và phát đề

3 tiếng

8 giờ 00 phút

Tính giờ làm bài

1 tiếng

11 giờ 00 phút

Thu bài

Một hồi dài

Ghi chú

