
 

 

UBND HUYỆN BA BỂ 

BAN QLDA ĐTXD 

Số:       /TB-BQL 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ba Bể, ngày 13 tháng 7 năm 2022             

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận vào làm viên chức 

 

Thực hiện Kế hoạch số 299/KH-BQL ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ban 

QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể Tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể, Ban QLDA Đầu tư xây dựng 

huyện Ba Bể thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức như sau: 

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 6 chỉ tiêu, cụ thể: Vị trí Quản lý dự án: 02 chỉ 

tiêu; vị trí Quản lý chất lượng: 01 chỉ tiêu; Quản lý đất đai - GPMB: 01 chỉ tiêu; vị 

trí Kế toán: 01 chỉ tiêu; vị trí Hành chính - tổng hợp: 01 chỉ tiêu. 

2. Đối tượng tuyển dụng: 

Người dự tuyển vào làm viên chức của Ban QLDA Đầu tư xây dựng 

huyện Ba Bể phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển 

dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22, Luật Viên chức; Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012; Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 

của Chính phủ, có nguyện vọng vào làm việc tại đơn vị. 

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

4. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 13/7/2022 đến 16 

giờ 30 phút, ngày 12/8/2022, trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời 

gian theo dấu công văn đến Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể chậm 

nhất vào ngày 12/8/2022. 

5. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính - Kế 

toán, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể (trong giờ hành chính), địa chỉ: 

tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.  

Chi tiết Kế hoạch xét tuyển được đăng trên Cổng thông tin điện tử UBND 

huyện Ba Bể và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban QLDA Đầu tư 

xây dựng huyện Ba Bể. 

Nơi nhận: 
- UBDN huyện (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử UBND huyện; 

- Lưu BQL. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Quang Phú 

 


		2022-07-13T08:40:01+0700


		2022-07-13T09:00:56+0700


		2022-07-13T08:58:04+0700


		2022-07-13T09:12:37+0700




