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THÔNG BÁO  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2  

Kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021 

 

  

Thực hiện 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 Thông báo số 193/TB-HĐTD ngày 07/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng 

viên chức huyện Ba Bể năm 2021 về việc thông báo kết quả thi (vòng 1) kỳ thi tuyển 

dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021.  

 Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021 thông báo danh sách thí 

sinh thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba 

Bể năm 2021, như sau:  

 - Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 2 gồm: 44 thí sinh, cụ thể: 

+ Giáo viên tiểu học: 04/03 chỉ tiêu (Tiểu học cơ bản 02/03 chỉ tiêu; Tiếng 

Anh 01/01 chỉ tiêu); 

+ Giáo viên trung học cơ sở: 28/10 chỉ tiêu (Văn – Địa: 01/02 chỉ tiêu; Văn – Sử: 

02/02 chỉ tiêu; Ngữ văn: 23/03 chỉ tiêu; Tiếng Anh: 01/02 chỉ tiêu; Sinh-Hóa 01/01 chỉ 

tiêu); 

+ Giáo viên THPT (Địa lý): 09/01 chỉ tiêu; 

+ Kỹ thuật trồng trọt, bảo vệ thực vật: 02/01 chỉ tiêu. 

+ Kỹ thuật chăn nuôi, thú y, thủy sản: 01/01 chỉ tiêu. 

 (Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Thông báo này và các thông tin về tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021 

được đăng trên cổng thông tin điện tử huyện Ba Bể https://BaBe.backan.gov.vn/. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể  thông báo cho các thí sinh biết 

thường xuyên theo dõi để cập nhật thông tin./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- TT HU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện (b/c); 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện 

(Đăng tải CTTĐT); 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát ; 

- Thí sinh dự thi; 

- Lưu: VT, HĐTD.  
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