
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 183/TB-SNV                            Bắc Kạn, ngày  23  tháng 12  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) đối với thí sinh  

tham dự xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 647/KH-UBND ngày 12/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và Kế hoạch số 

433/KH-UBND ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tuyển 

dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo 

nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và trên cơ sở 

đề nghị của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về danh mục, nội dung tài 

liệu ôn tập (vòng 2), Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thông báo danh mục tài liệu ôn tập 

năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự xét tuyển công chức đối 

với người học theo chế độ cử tuyển: Phụ lục 1. 

2. Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự xét tuyển công chức theo 

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách 

thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ: 

Phụ lục 2. 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thông báo để thí sinh dự tuyển công chức năm 

2022 được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thí sinh liên 

hệ với Sở Nội vụ theo số điện thoại 0209 3871 679 để được hướng dẫn và giải 

quyết.  

(Danh mục tài liệu được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 
Kạn, địa chỉ: Sở Nội vụ: http://sonoivu.backan.gov.vn) 

Nơi nhận:                                                        
- UBND tỉnh (b/c);  

- Hội đồng tuyển dụng (b/c);  

- Ban Giám sát (b/c);  

- Thí sinh dự tuyển theo hình thức xét tuyển;  

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Pác Nặm; 

- UBND huyện Bạch Thông; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 

Lê Văn Hội 
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