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            Ba Bể, ngày          tháng 9 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Tiếp nhận bổ sung viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp  

huyện Ba Bể   

 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Văn bản số 2061/UBND-NCPC ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc tiếp nhận công chức, viên chức; 

Căn cứ Văn bản số 4139/UBND-NCPC, ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc tiếp nhận công chức, viên chức thuộc tỉnh ngoài; 

Căn cứ nhu cầu thực tế sử dụng viên chức năm học 2021 - 2022, ngày 

13/8/2021 UBND huyện đã ban hành Thông báo số 107/TB-UBND về việc tiếp 

nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp huyện Ba Bể. Sau khi kết thúc 

nhận hồ sơ UBND huyện vẫn chưa tiếp nhận đủ viên chức theo nhu cầu. 

Để có đủ giáo viên đứng lớp năm học 2021 - 2020, Ủy ban nhân dân huyện 

tiếp tục thông báo tiếp nhận bổ sung viên chức về công tác tại các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể như sau: 

I. CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN: Tổng số chỉ tiêu tiếp nhận là 04 chỉ tiêu, trong đó: 

1. Cấp tiểu học: 02 chỉ tiêu, cụ thể:  

- Đại học Sư phạm Tiếng Anh: 02 chỉ tiêu. 

2. Cấp THCS: 02 chỉ tiêu, cụ thể: 

- Đại học Sư phạm Tiếng Anh hoặc Đại học tiếng Anh có chứng chỉ sư 

phạm: 01 chỉ tiêu; 

- Đại học Sư phạm Sinh - Kỹ thuật hoặc Đại học Sư phạm Sinh - Địa hoặc 

Đại học Sinh - Thể dục. Nếu không có thì tiếp nhận Đại học Sư phạm Sinh có 

bằng Cao đẳng Sư phạm Sinh - Kỹ thuật hoặc Cao đẳng Sư phạm Sinh - Địa hoặc 

Cao đẳng Sinh - Thể dục: 01 chỉ tiêu. 

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TIẾP NHẬN:  

Điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ tiếp nhận: Thực hiện theo Thông báo số 

107/TB-UBND, ngày 13/8/2021 của UBND huyện (Gửi kèm theo). 
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III. PHƢƠNG THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN   

1. Phƣơng thức tiếp nhận: Viên chức có nhu cầu xin chuyển công tác trực 

tiếp nộp hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận; không nhận hồ sơ do người khác nộp thay. 

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ ngày ban hành thông báo 

đến 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 năm 2021. 

3. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ huyện Ba Bể, địa chỉ: Tầng 3, trụ sở 

Hợp khối, thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 

Trên đây là thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ Bắc Kạn (b/c); 

- TT HU, HĐND huyện (b/c); 

- LĐ UBND huyện; 

- UBND các huyện, TP; 

- Phòng Nội vụ các huyện, TP; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, TP; 

- VP HĐND&UBND (đăng cổng TTĐT); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lƣu Quốc Trung 
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