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THÔNG BÁO 

 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi (Vòng 2) tuyển dụng  
 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên 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 Thông báo số 639/TB-HĐTDVC ngày 05/11/2021 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức huyện Bảo Yên, thông báo kết quả thi tuyển (Vòng 1) viên 

chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên 

thông  báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi (Vòng 2) viên chức sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên năm 2021(có danh sách kèm theo). 

1. Thí sinh tập trung: Từ 15h00' ngày 11/12/2021 (Thứ Bảy) 

Thí sinh học tập quy chế thi, xem số báo danh, phòng thi, ... 

2. Thời gian thi: Ngày 12/12/2021 (Chủ nhật). 

 Thi môn: Nghiệp vụ chuyên ngành. 

 Thời gian thi: Từ 8h00’-11h00’ (180 phút). 

 - Trống báo (7h30'): Ba hồi 9 tiếng; 

 - Trống tập trung thí sinh vào phòng thi (7h40'): Một hồi 3 tiếng; 

 - Trống mở bì và phát đề thi cho thí sinh (7h50'): 3 tiếng; 

 - Trống tính giờ làm bài (8h00'): 1 tiếng; 

 - Trống thu bài (11h00'): Một hồi dài. 

3. Địa điểm thi: Trung tâm Chính trị huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (địa 

chỉ: Tổ dân phố 4b, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).  

4. Thực hiện phòng chống dịch Covid-19: Do tình hình dịch Covid -19 

đang diễn ra rất phức tạp, để đảm bảo an toàn trong kỳ thi, Hội đồng tuyển dụng 

viên chức yêu cầu các thí sinh đến tham gia dự thi Vòng 2 chấp hành nghiêm 

các quy định về phòng dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế và của tỉnh Lào Cai.  

Trên đây là thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi Vòng 

2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021 và  thời gian, 



 2 

địa điểm thi. Hội đồng tuyển dụng huyện thông báo để các thí sinh biết và cơ 

quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bảo 

Yên và niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện./. 
 

 Nơi nhận:    
- TT. HĐND huyện;                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
- UBND huyện; 
- Phòng GD&ĐT; 
- Phòng Văn hóa - TT; 
- Trung tâm VH, TT-TT;                                                               
- Lưu: VT, NV.                                                                                                                            
                                                                            

 
 
                                                                           CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

     Tô Ngọc Liễn    
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