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THÔNG BÁO 

Lùi thời gian thi tuyển viên chức huyện Pác Nặm năm 2021  

 

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND huyện Pác 

Nặm về việc tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021 và Quyết định số 

935/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm về việc thành 

lập Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021, theo đó ngày 

14/7/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1162/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện 

Pác Nặm năm 2021.  

Tuy nhiên, hiện nay do tình hình của dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, 

để hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm Công điện số 05/CĐ-UBND 

ngày 24/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Pác 

Nặm thông báo lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm 

năm 2021. Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Hội đồng sẽ có thông báo về 

thời gian tổ chức thi tuyển./. 
 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Sở Nội vụ (thay b/c); 

- TT HU, HĐND, UBND huyện (thay b/c); 

- Thành viên HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VT, NV. 
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