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  UBND HUYỆN BẢO YÊN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           VIÊN CHỨC   

 

  Số:           /TB-HĐTDVC                         Bảo Yên, ngày      tháng 10 năm 2021 
 

 
THÔNG BÁO  

Triệu tập thí sinh, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2)  

viên chức sự nghiệp huyện Bảo Yên năm 2021 
 

 Căn cứ  Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Lào 
Cai về tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai năm 2021; 

Căn cứ Văn bản số 1025/SNV-TCBC ngày 11/8/2021 của Sở Nội vụ về việc 
điều chỉnh cơ cấu số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
công lập năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 568/TB-HĐTDVC ngày 17/9/2021 của Hội đồng tuyển 
dụng viên chức huyện Bảo Yên, thông báo kết quả phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 
huyện Bảo Yên năm 2021. 

Căn cứ kết quả sát hạch môn Tin học, ngoại ngữ (đối với thí sinh không có 
chứng chỉ tin học, ngoại ngữ) ngày 30/9/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Bảo Yên thông báo triệu tập thí 

sinh, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch (phỏng vấn, thực hành ở vòng 2) kỳ 
tuyển dụng viên chức huyện Bảo Yên năm 2021 như sau: 

 1. Thời gian: 01 ngày, từ 08 giờ 00 phút ngày 22/10/2021. 

Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (có danh sách kèm theo) có 

mặt tại địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch từ 7h giờ 30 phút ngày 22/10/2021 để 
xem niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo vị trí dự tuyển để phỏng 

vấn, thực hành; nội quy, quy chế xét tuyển và đóng lệ phí theo quy định. 

2. Địa điểm: 

a) Nội dung phỏng vấn (tất cả các vị trí dự tuyển): Tổ chức tại phòng họp 
tầng 5 Nhà B trụ sở khu hành chính mới UBND huyện Bảo Yên. 

b) Nội dung thực hành (đối với vị trí có yêu cầu về năng khiếu: Lĩnh vực 
Tổ chức và thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ): Tổ chức tại Trung tâm 

Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện Bảo Yên (sau khi đã tham dự nội dung 
phỏng vấn phần kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành). 

3. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng)/01 thí sinh tham 

gia dự tuyển). 

* Ghi chú: Các thí sinh đến tham gia kiểm tra, sát hạch mang theo chứng 

minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) và thực hiện nghiêm chỉnh các 
khuyến cáo của y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 
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 Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Bảo Yên thông báo để các cơ quan, 
đơn vị có liên quan và các thí sinh dự tuyển được biết và thực hiện theo quy định. 

 Thông báo này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng 
thông tin điện tử huyện Bảo Yên và được niêm yết tại cơ quan Thường trực Hội 
đồng tuyển dụng viên chức huyện Bảo Yên (Phòng Nội vụ huyện Bảo Yên)./. 

 

Nơi nhận:                                                              
- Sở Nội vụ;                                                                                                                                                 
- TT HĐND huyện; 
- UBND huyện; 
- Trung tâm VH,TT-TT huyện (TB);                                                               
- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, NV. 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Tô Ngọc Liễn 
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