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THÔNG BÁO 

Thời gian tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức 

 huyện Ba Bể năm 2021 

 
  Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-UBND  ngày 12/5/2021 của UBND huyện 

Ba Bể về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021; 

 Căn cứ Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Ba Bể về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển 

dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021; 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể triệu tập thí sinh đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021 như 

sau: 

 1. Thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 1 

 Gồm 66  thí  sinh tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể 

năm 2021 (có danh sách kèm theo). 

 2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển: 

 - Thời gian khai mạc; phổ biến quy chế thi: 14 giờ 00 phút, ngày 02/10/2021 

tại các phòng thi theo danh sách niêm yết. 

 - Thời gian thi: Ngày 03/10/2021, cụ thể: 

* Buổi sáng:  

 - Thi môn Kiến thức chung, 60 câu hỏi; thời gian thi 60 phút (thời gian bắt đầu 

làm bài của thí sinh từ 8h15’ đến 9h15’). 

* Buổi chiều: 

- Thi môn Tin học, 30 câu hỏi; thời gian thi 30 phút (thời gian bắt đầu làm bài 

thi của thí sinh từ 14h15’ đến 14h45’); 

 - Thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 30 câu hỏi; thời gian thi 30 phút (thời gian 

bắt đầu làm bài thi của thí sinh từ 16h00’ đến 16h30’). 

 3. Địa điểm khai mạc; phổ biến quy chế thi và tổ chức thi: Trường Trung 

học cơ sở Thượng Giáo, Tiểu khu 1, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 

 - Lưu ý: 

 + Thí sinh khi đi thi nhớ mang theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công 

dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để làm thủ tục dự thi. 

 + Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid - 19, các thí sinh khi 

đến tham dự khai mạc, nghe phổ biến nội quy thi và tham dự kỳ thi phải đeo khẩu 

trang, sát khuẩn trước khi vào phòng thi, ngồi giãn cách theo quy định. 

 + Các thí sinh đi từ các tỉnh, thành phố khác vào tỉnh Bắc Kạn đều phải khai 

báo y tế nghiêm túc, trung thực (trường hợp có sử dụng điện thoại thông minh thì 
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có thể khai báo điện tử và quét mã QR-Code) và phải có Giấy xét nghiệm âm 

tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR của cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền trong vòng 72 giờ. 

 + Đối với các thí sinh trong tỉnh thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, trung 

thực (trường hợp có sử dụng điện thoại thông minh thì có thể khai báo điện tử và 

quét mã QR-Code).  

 + Trước ngày thi 14 ngày đề nghị thí sinh không đến các vùng có dịch (vùng 

đỏ theo Bộ y tế quy định) nếu có đến hoặc đi qua thì phải thực hiện cách ly theo 

quy định, Hội đồng không chịu trách nhiệm nếu thí sinh không tham gia dự thi 

được do phải cách ly y tế. 

 + Các trường hợp khác: Thực hiện theo Công văn số 5308/UBND-VXNV 

ngày 13/8/2021 về việc điều chỉnh áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa ban tỉnh Bắc Kạn kề từ ngày 14/8/202 và công văn số 

5517/UBND-VXNV ngày  21/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, 

bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bản tỉnh Bắc Kạn 

kề từ 00 giờ ngày 22/8/2021 (gửi kèm theo 02 công văn trên).   

 3. Nộp phí dự tuyển: 

 - Mức phí: 500.000 đồng/thí sinh. 

 - Phương thức nộp: Nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Ba Bể (thí sinh có 

thể nhờ người khác nộp hộ). 

 - Thời gian nộp: Chậm nhất đến hết ngày 30/9/2021. 

 - Lưu ý: Thí sinh nộp phí dự tuyển sau ngày 30/9/2021 hoặc không nộp phí dự 

tuyển theo quy định không được tham gia thi tuyển. 

Các thông tin về kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021; các văn 

bản mới về phòng chống dịch COVID-19 được đăng trên cổng thông tin điện tử 

huyện Ba Bể: https://babe.backan.gov.vn/ (Mục thông tin tuyển dụng) đề nghị thí 

sinh thường xuyên cập nhật. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể thông báo đến các cơ quan, đơn vị 

liên quan và thí sinh đủ điều kiện tham gia dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 

huyện Ba Bể biết./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- TT HU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện (b/c); 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện (Đăng tải); 

Gửi bản giấy: 

- Ban Giám sát (01
b
); 

- Các thí sinh (theo danh sách); 

- Lưu: VT, HĐTD . 
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