
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm  

Viên chức của Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN 
 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; 

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; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ 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 Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy Ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí 

việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát 

viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-CĐBK ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Trường Cao đăng Bắc Kạn; 

Căn cứ Thông báo số 481-TB/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy kết luận 

cuộc họp BTV Đảng ủy ngày 13/3/2023 về công tác cán bộ.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức 

của Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2022 (có Biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính dự thảo Quyết định tiếp nhận vào 

làm viên chức trình Hiệu trường ký ban hành đối với trường hợp đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN 

 

Số:         /QĐ-CĐBK                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bắc Kạn, ngày      tháng      năm 2023 
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Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và cá nhân có tên trong danh sách kèm 

theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                       

Gửi bản giấy:                                                                                
- Như Điều 1; 

- Niêm yết tại Trường; 

Gửi bản điện tử: 
- Như Điều 2 (t/h);                                                                                 
- BGH; 

- Hội đồng KTSH: ông Bế Ngọc Tuấn, ông 

Nguyễn Thanh Hoàng, ông Nguyễn Thái Hà, bà 

Lê Thị Tuyết. 

- Trang TTĐT Trường (đăng tải); 

- Lưu: VT, HĐKTSH (Hà03b). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

         Trịnh Tiến Long 

                         



DANH SÁCH  

THÍ SINH  ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THI SÁT HẠCH  TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐBK ngày      tháng 02 năm 2023                                                                                

của Trường Cao đẳng Bắc Kạn )   

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Giới 

tính 

Đăng ký vị 

trí dự 

tuyển 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Bằng cấp, chứng chỉ Thời gian  

HĐLĐ tại 

VTVL trước đây 

đã đảm nhiệm 

(tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ 

dự tuyển ngày 

18/01/2023) 

Thời gian đóng 

BHXH tại VTVL 

trước đây đã đảm 

nhiệm  (tính đến 

thời điểm nộp hồ 

sơ dự tuyển ngày 

18/01/2023) 

 

Chuyên 

ngành 
Tin học 

Tiếng 

Anh 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Phúc Lâu 09/09/1971 Tày 

Xã Đồng 

Thắng, huyện 

Chợ Đồn, Bắc 

Kạn 

Nam 

Quản lý cơ 

sở vật chất, 

thiết bị, vật 

tư đào tạo 

và xây 

dựng cơ 

bản 

Đại học 

(Vừa làm 

vừa học); 

Tốt 

nghiệp 

năm 2012 

Điện tự 

động 

hóa 

Trung 

học 

chuyên 

nghiệp, 

chuyên 

ngành 

Tin học 

Chúng 

chỉ B 

 

08 năm 8 tháng, 

theo Hợp đồng số 

54/HĐ-TCN 

ngày 05/5/2014 

với Trường TCN 

Bắc Kạn, nay là 

Trường Cao đẳng 

Bắc Kạn (Hợp 

đồng không xác 

định thời hạn)  

 

08 năm 8 tháng (tại 

Vị trí việc làm 

trước đây đã đảm 

nhiệm) 

 

       Ấn định danh sách: 01 người./. 
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