
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH GIA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-NV 

V/v điều chỉnh nội dung tại Kế 

hoạch số 164/KH-UBND ngày 

17/6/2021 tuyển dụng viên chức 

năm 2021 

Bình Gia, ngày        tháng 6  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng. 

 

 Ngày 17/6/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 

164/KH-UBND về tuyển dụng viên chức năm 2021; 

 Theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND huyện thời 

gian dự kiến tổ chức thi tại trường Trung học phổ thông Bình Gia có trùng với 

lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, lịch thi vào lớp 10 của trường Trung 

học phổ thông Bình Gia. Sau khi xem xét báo cáo của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức năm 2021, của Phòng Nội vụ huyện. Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh về 

nội dung, tiến độ thực hiện và dự kiến hình thức thi vòng 2 tuyển dụng viên 

chức năm 2021 tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND 

huyện, như sau: 

1. Tại Phần 1. Tiến độ, thời gian thực hiện, Mục II. NỘI DUNG, TIẾN 

ĐỘ THỰC HIỆN được điều chỉnh như sau: 

- Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức thông qua danh sách thí sinh dự thi 

tuyển và Danh mục tài liệu ôn tập: Trước ngày 18/6/2021. 

- Trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện 

thi tuyển viên chức: Trước ngày 23/6/2021. 

- Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức: Ngày 

24/6/2021. 

- Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh dự thi vòng 01: Ngày 

27/6/2021. 

- Tổ chức thi vòng 01: Dự kiến ngày 12, 13/7/2021. 

- Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh dự thi vòng 02: Ngày 

15/7/2021. 

- Tổ chức thi vòng 02: Dự kiến ngày 01/8/2021 (thi viết). 

- Tổ chức chấm thi: Hoàn thành trước ngày 04/8/2021. 

- Thông báo điểm thi: Trước ngày 06/8/2021. 
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- Nhận đơn phúc khảo, chấm phúc khảo bài thi, thông báo điểm phúc 

khảo: Trước ngày 24/8/2021. 

- Trình phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức: Trước ngày 26/8/2021. 

- Thông báo kết quả trúng tuyển: Ngày 27/8/2021. 

- Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: 30 ngày, từ ngày 27/8-27/9/2021. 

- Quyết định tuyển dụng: Ngày 01/10/2021. 

 2. Các nội dung khác tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 17/6/2021 của 

UBND huyện không thay đổi. 

Đề nghị Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 tổ chức triển khai thực 

hiện.  

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về Phòng Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem 

xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng; 

- Phòng Nội vụ; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Điện lực Bình Gia; 

- Trường THPT Bình Gia; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

  CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Bùi Hoàng Nam 
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