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THÔNG BÁO
Kết quả xét duyệt Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
huyện Bảo Yên năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc phê duyệt số lượng, vị trí việc làm tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai (đợt I/2021);
Căn cứ kế hoạch số 219 /KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện Bảo Yên
về việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.
Căn cứ kết quả của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng
viên chức huyện Bảo thông báo kết quả xét duyệt Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
năm 2021 và thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch, cụ thể như sau:
1. Kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
- Vị trí: Hành chính tổng hợp: 02 Phiếu/01chỉ tiêu
- Vị trí: Giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại: 01 Phiếu/01 chỉ tiêu.
- Vị trí: Thực hiện công tác Chăn nuôi, thú y: 02 Phiếu/01 chỉ tiêu
- Vị trí: Khuyến nông viên xã: 02 Phiếu/01chỉ tiêu.
- Vị trí: Sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng: 01 Phiếu/01 chỉ tiêu
- Vị trí: Tổ chức và thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ: 03 Phiếu/01
chỉ tiêu.
- Vị trí: Văn thư, lưu trữ: 01 Phiếu/01 chỉ tiêu.
- Vị trí: Giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy lý thuyết: 01 Phiếu/01 chỉ tiêu.
- Vị trí: Kế toán trường học: 03 Phiếu/02 chỉ tiêu.
2. Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển
2.1. Phiếu đăng ký dự tuyển đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2
- Vị trí: Hành chính tổng hợp: 02 Phiếu
- Vị trí: Giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại: 01 Phiếu
- Vị trí: Thực hiện công tác Chăn nuôi, thú y: 02 Phiếu
- Vị trí: Khuyến nông viên xã: 02 Phiếu
- Vị trí: Sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng: 01 Phiếu
- Vị trí: Tổ chức và thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ: 02 Phiếu
- Vị trí: Văn thư, lưu trữ: 01 Phiếu

- Vị trí: Giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy lý thuyết: 01 Phiếu
- Vị trí: Kế toán trường học: 03 Phiếu
2.2. Phiếu đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện: 01 Phiếu thuộc Vị trí: Tổ
chức và thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ (Lý do: Chuyên ngành đào tạo
quản lý văn hóa không phù hợp với vị trí dự tuyển).
(có danh sách thí sinh chi tiết kèm theo)
Lưu ý: Đối với các thí sinh dự tuyển có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nhưng
chưa điền thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển, yêu cầu phô tô có chứng thực
chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nộp tại phòng Nội vụ huyện Bảo Yên trước ngày
28/9/2021 (tầng 3, nhà B trụ sở khu hành chính mới UBND huyện); sau thời gian
trên thí sinh không bổ sung hồ sơ coi như không có chứng chỉ, phải thực hiện sát
hạch trình độ tin học, ngoại ngữ nếu đủ điều kiện thì được tham gia kiểm tra, sát
hạch vòng 2.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch
- Thời gian sát hạch trình độ tin học, ngoại ngữ đối với thí sinh không có
chứng chỉ tin học, ngoại ngữ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 30/9/2021, tại phòng
họp tầng 5, nhà B, trụ sở Khu hành chính mới UBND huyện Bảo Yên (các thí sinh
có mặt trước 30 phút).
- Thời gian kiểm tra, sát hạch vòng 2 (bằng hình thức phỏng vấn): dự kiến
trong trung tuần tháng 10/2021, thời gian cụ thể UBND huyện thông báo sau.
Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, yêu cầu các thí sinh
đến tham gia kiểm tra, sát hạch viên chức thực hiện nghiêm công tác phòng chống
Covid-19 theo quy định.
Trên đây là thông báo kết quả xét duyệt Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
của UBND huyện Bảo Yên năm 2021; Thông báo này được đưa tin trên cổng thông
tin điện tử huyện Bảo Yên và được niêm yết tại nơi nhận hồ sơ./.
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