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THÔNG BÁO 

Kết quả phỏng vấn sát hạch - kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức 
tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Hà - Năm 2022 

  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, 

viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
đối với viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Văn bản số 1451/SNV-CCVC ngày 01/12/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lào 
Cai về việc thực hiện quy trình tuyển dụng vào viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của UBND huyện 
Bắc Hà về việc thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Hà năm 2022; 

Sau khi tổ chức tiến hành sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận, Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

huyện Bắc Hà thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch, phỏng vấn của các thí sinh 
xét tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Hà 

- năm 2022, cụ thể như sau: 

(có bảng tổng hợp kết quả cụ thể kèm theo) 

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn sát hạch.  

Các thí sinh thường xuyên cập nhật tình hình tuyển dụng trên Cổng thông tin 

điện tử huyện Bắc Hà tại địa chỉ http://bacha.laocai.gov.vn để chủ động thực hiện các 
bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng. 

 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh tham gia dự tuyển, tổ chức, đơn 
vị có liên quan được biết, thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
- TT HĐ, HĐND, UBND huyện; 

- HĐKTSH viên chức; 

- Phòng Nội vụ; 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; 

- Phòng Văn hoá - Thông tin; 

- Cổng TTĐT (đẳng tải); 

- Lưu: VT, NV (Hồ sơ tuyển dụng). 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
  Đinh Văn Đăng 
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