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THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện  

thi tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2021 (Vòng 2) 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

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 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội 

vụ ban hành quy chế 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 170/KH-STP ngày 19/5/2021 của Sở Tư pháp về tuyển dụng 

viên chức Sở Tư pháp năm 2021; Quyết định số 75/QĐ-STP ngày 24/9/2021 của Sở Tư 

pháp về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021;  

Căn cứ kết quả thi tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2021 - Vòng 1 tại Thông báo 

967/TB-HĐTD ngày 18/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp. 

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

1. Triệu tập thí sinh 

Triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển viên chức Sở 

Tư pháp năm 2021 - Vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành, gồm: 45 thí sinh (Có danh 

sách kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi: 

2.1. Thời gian tổ chức thi: 

- Thời gian tổ chức thi: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 07/11/2021. 

- Thời gian làm bài thi: 180 phút. 

Thí sinh có mặt từ 06 giờ 30 phút để thực hiện các thủ tục chuẩn bị tham dự kỳ 

thi, thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

2.2. Địa điểm tổ chức thi: Tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 9, Phường 

Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

2.3. Hình thức thi: Thi viết. 
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3. Tài liệu ôn tập 

Theo danh mục tài liệu ôn tập đã được thông báo tại Thông báo số 968/TB-STP 

ngày 18/10/2021 của Sở Tư pháp về danh mục tài liệu ôn thi (vòng 2) kỳ thi tuyển 

viên chức Sở Tư pháp năm 2021. Danh mục tài liệu được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của Sở Tư pháp, địa chỉ https://sotuphap.backan.gov.vn 

4. Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, đề nghị các 

thí sinh thực hiện nghiêm quy định 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không 

tập trung, khai báo y tế) và các yêu cầu theo Công văn số 6961/UBND-VXNV ngày 

17/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn triển khai các biện 

pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Trường hợp tại thời điểm tổ chức thi tuyển, Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo khác 

về việc phòng, chống dịch COVID-19 thì sẽ áp dụng theo văn bản chỉ đạo mới nhất. 

 (Gửi kèm theo Thông báo này Công văn số 6961/UBND-VXNV ngày 

17/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn). 

* Một số lưu ý:  

- Yêu cầu các thí sinh tham dự kỳ thi mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ 

căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ thùy thân hợp pháp khác. 

- Đề nghị thí sinh nắm rõ thời gian, địa điểm và các thông tin về việc tổ chức thi 

tuyển tại Thông báo này, nghiêm túc thực hiện giãn cách trong quá trình di chuyển 

đến phòng thi theo hướng dẫn của Ban tổ chức kỳ thi để tránh tình trạng tập trung 

đông người tại nơi niêm yết số báo danh và phòng thi, thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. 

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

ôn tập và dự thi. 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, địa 

chỉ https://sotuphap.backan.gov.vn và được niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp. Các thí 

sinh có vướng mắc phản ánh đề nghị liên hệ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, 

điện thoại: 02093.811.584 để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:  

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tải, niêm yết); 

- Ban Giám sát; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

Gửi bản giấy:  

- Các thí sinh; 

- Lưu: VT, HĐTTVC. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Phạm Quốc Trung 

https://sotuphap.backan.gov.vn/
https://sotuphap.backan.gov.vn/
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