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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng  

viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm học 2022 - 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ 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 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 Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Lào 
Cai về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 
2022 - 2023; Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Bắc 

Hà về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm 
học 2022 - 2023; 

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND huyện 
Bắc Hà về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển 
dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà 
năm học 2022 - 2023 thông báo như sau: 

1. Kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển được kiểm tra: 40 phiếu. Trong đó: 

1.1. Giáo viên Mầm non: 23 phiếu (trong đó: Nguyện vọng 1: 21 phiếu; 
Nguyện vọng 2: 02 phiếu).  

1.2. Giáo viên Tiểu học: 01 phiếu (trong đó: Nguyện vọng 1: 01 phiếu; 
Nguyện vọng 2: 0 phiếu). Cụ thể: 

- Giáo viên Tiểu học dạy Tiếng Anh: 01 phiếu/02 chỉ tiêu. 

- Giáo viên Tiểu học dạy Tin học: 01 chỉ tiêu. 

1.3. Giáo viên Trung học cơ sở: 14 phiếu (trong đó: Nguyện vọng 1: 12 
phiếu; Nguyện vọng 2: 02 phiếu). Cụ thể: 

- Giáo viên Toán học: 01 thí sinh/02 chỉ tiêu;  

- Giáo viên Vật lý: 02 thí sinh/05 chỉ tiêu;  

- Giáo viên Ngữ văn: 03 thí sinh/02 chỉ tiêu;  
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- Giáo viên GDCD: 03 thí sinh/02 chỉ tiêu (trong đó: 02 thí sinh Nguyện 
vọng 1; 01 thí sinh Nguyện vọng 2);  

- Giáo viên Lịch sử: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu (trong đó: 01 thí sinh Nguyện 
vọng 1; 0 thí sinh Nguyện vọng 2); 

- Giáo viên Hoá học: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu (trong đó: 01 thí sinh Nguyện 

vọng 1; 01 thí sinh Nguyện vọng 2);  

- Giáo viên Sinh học: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu;  

- Giáo viên Địa lý: 0 thí sinh/01 chỉ tiêu;  

- Giáo viên Tiếng Anh: 01 thí sinh/02 chỉ tiêu;  

- Giáo viên Tin học: 0 thí sinh/01 chỉ tiêu;  

1.4. Giáo viên Trung học phổ thông: 02 phiếu (trong đó: Nguyện vọng 1: 02 
phiếu; Nguyện vọng 2: 0 (không) phiếu). Cụ thể: 

- Giáo viên Toán học: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu;  

- Giáo viên Lịch sử: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu. 

(Có danh sách thí sinh và phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo)  

2. Kết quả thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh 

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn theo Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 
08/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 
09/12/2022 của UBND huyện Bắc Hà; Thông báo số 933/TB-UBND ngày 

12/12/2022 của UBND huyện Bắc Hà. 

2.1. Danh sách thí sinh đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2: 36 thí 
sinh (Nguyện vọng 1), trong đó: 

- Dự thi vào vị trí giáo viên Mầm non: 21 thí sinh. 

- Dự thi vào vị trí giáo viên Tiểu học: 01 thí sinh. 

- Dự thi vào vị trí giáo viên THCS: 13 thí sinh. 

- Dự thi vào vị trí giáo viên THPT: 02 thí sinh. 

(Có Biểu số 01 danh sách thí sinh kèm theo) 

2.2. Danh sách thí sinh đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để xét tuyển 

(Nguyện vọng 2) tại huyện Bắc Hà: 04 thí sinh, trong đó:  

- Vị trí dự xét Nguyện vọng 2 giáo viên Mầm non: 02 thí sinh. 

- Vị trí dự xét Nguyện vọng 2 giáo viên Tiểu học: 0 (không) thí sinh. 

- Vị trí dự xét Nguyện vọng 2 giáo viên THCS: 02 thí sinh. 

(Có Biểu số 02 danh sách chi tiết kèm theo) 

2.3. Danh sách thí sinh không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi: 0 
(không) thí sinh. 

3. Về thời gian và địa điểm thi: Theo Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 
08/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai thì dự kiến thi vòng 2 trước ngày 12/02/2023. 

Tuy nhiên theo Văn bản số 251/UBND-NC ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2022 - 2023 nên việc tổ chức thi tuyển 
dụng Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện 
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Bắc Hà và tỉnh Lào Cai có sự thay đổi về thời gian thực hiện. Khi nào có văn bản 
hướng dẫn triển khai thực hiện thì Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo tới 

toàn thể thí sinh. Đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi trên cổng thông tin 
điện tử của huyện Bắc Hà để cập nhật thông tin về việc tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm học 2022 - 2023. 

Trên đây là Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm học 2022 - 2023 về kết quả thẩm định phiếu 

đăng ký dự tuyển và thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2. Các cơ quan, đơn vị, cá 
nhân trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về Phòng Nội vụ (số 

điện thoại 02143 880221) để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận:                                                                 
- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai; 
- Phòng Nội vụ; 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 
- Thành viên HĐ tuyển dụng viên chức; 
- Trung tâm Văn hoá, Thể thao - TT (thông báo); 
- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 
- Lưu: VT, NV.  

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  HỘI ĐỒNG 
 

 
 
 
 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                                                                                                                 

Đinh Văn Đăng 
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