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THÔNG BÁO   

Về việc khai mạc kỳ xét tuyển viên chức Giáo dục  

huyện Bá Thước năm 2021 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 4774/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Bá Thước về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự 

xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Bá Thước năm 2021. 

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 có nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn 

huyện. Hội đồng tuyển dụng viên chức Giáo dục huyện Bá Thước thông báo một 

số nội dung liên quan đến khai mạc xét tuyển viên chức Giáo dục huyện Bá Thước 

năm 2021 như sau: 

Thời gian, địa điểm: Thứ 7 ngày 27/11/2021 tại Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS Bá Thước. 

- Từ 7h30 phút Thí sinh đến xem số báo danh, danh sách phòng phỏng vấn, 

Sơ đồ phòng phỏng vấn. 

- Từ 8h00 phút Thí sinh tập trung tại phòng chờ phỏng vấn đê nghe phổ 

biến quy chế xét tuyển. 

Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Bá Thước 

http://bathuoc.thanhhoa.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Bá 

Thước (Bộ phận tiếp nhận trả kết quả huyện) để tất cả các thí sính được biết.  

Những nội dung chưa rõ, còn thắc mắc đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp về  

đồng chí Hà Thúy Lan - Phó trưởng phòng Nội vụ, thư ký Hội đồng tuyển dụng 

viên chức SĐT: 0948293036.  

Nơi nhận:  

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Giám sát xét tuyển;         

- Thành viên HĐXT;    

- Các thí sinh dự tuyển                                                                   

- Lưu: HĐXT, (L.20b). 
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