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Số: 319 /TB-HĐTDVC
THÔNG BÁO
Kết quả phỏng vấn sát hạch, kỳ tuyển dụng viên chức
các đơn vị sự nghiệp công lập 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; 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;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 176/BC-UVTK ngày 24/11/2021 của Ủy
viên kiêm Thư ký Hội đồng tuyển dụng.
Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Bắc Hà thông báo kết quả kiểm tra,
sát hạch, phỏng vấn của các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc UBND huyện Bắc Hà năm 2021, cụ thể như sau:
(Có bảng tổng hợp kết quả cụ thể kèm theo)
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn sát hạch.
Các thí sinh thường xuyên cập nhật tình hình tuyển dụng trên Cổng thông
tin điện tử huyện Bắc Hà tại địa chỉ http://bacha.laocai.gov.vn để chủ động thực
hiện các bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng.
Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh tham gia dự tuyển, tổ chức,
đơn vị có liên quan được biết, thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- TT. HĐ, HĐND, UBND huyện;
- HĐTD viên chức;
- Phòng Nội vụ;
- Thanh tra huyện;
- Phòng Văn hóa - Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, TT-TT;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- Cổng TTĐT (đẳng tải);
- Lưu: VT, NV (tuyển dụng).
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