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THÔNG BÁO 

Về việc không tổ chức ôn tập thi tuyển viên chức 

Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2021 (thi tuyển Vòng 1) 

 

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 viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về 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 111/KH-CĐBK ngày 01/9/2021 của Trường Cao đẳng 

Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo nội dung sau: 

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức không tổ chức ôn tập thi tuyển viên 

chức Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2021. Đối với tài liệu ôn thi các môn thi 

vòng 1 (Kiến thức chung, Tin học) chi tiết danh mục tài liệu đã được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Bắc Kạn (http://cdbk.edu.vn/). 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi và thu lệ phí: Thực hiện theo Thông báo 

số 198/TB-HĐTDVC, ngày 18/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh dự thi được biết, chủ 

động ôn tập và dự thi./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                       

Gửi bản giấy: 

- Phòng TCHC(niêm yết); 

Gửi bản điện tử: 
- HĐTDVC; 

- Ban Giám sát; 

- Wecbsite nhà trường (đăng tải); 

- Lưu: VT, HĐTDVC(Hà
03b

). 
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