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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /TB-STTTT 
v/v sửa đổi, điều chỉnh Kế hoạch  

số 153/KH-STTTT ngày 18/02/2019  

của Sở Thông tin và Truyền thông 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bắc Kạn, ngày       tháng 7 năm 2019 

Ngày 18/02/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 

153/KH-STTTT về thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Trong quá trình chuẩn bị công tác thi tuyển, nhận thấy 

tại tỉnh Bắc Kạn hiện nay không đủ các điều kiện để tổ chức thi trắc nghiệm trên 

máy tính tại vòng 1; 

Căn cứ Công văn số 1111/SNV-TCBC&CCVC ngày 16/7/2019 của Sở Nội 

vụ về việc hình thức thi trắc nghiệm (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông năm 2019, 

Sở Thông tin và Truyền thông sửa đổi, điều chỉnh một nội dung Kế hoạch số 

153/KH-STTTT, như sau: 

 1. Sửa đổi, điều chỉnh nội dung: 

 Tại tiết 4.1, điểm 4, mục III đã ghi: “Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện 

bằng hình thức thi trên máy vi tính” 

 Nay sửa đổi, điều chỉnh lại là: Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện 

bằng hình thức thi trên giấy. 

 Các nội dung khác không sửa đổi, điều chỉnh vẫn thực hiện theo Kế hoạch 

số 153/KH-STTTT 

2. Giao nhiệm vụ: 

- Giao Văn phòng Sở: Gửi văn bản này cho người dự tuyển, đăng trên Cổng 

TTĐT của Sở; tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dự thi tuyển và báo cáo Hội 

đồng tuyển dụng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Thông báo công khai bằng 

hình thức niêm yết văn bản này tại trụ sở làm việc.  
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Trên đây là sửa đổi, điều chỉnh một nội dung Kế hoạch số 153/KH-STTTT 

ngày 18/02/2019 về thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc yêu cầu 

người dự tuyển kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Văn 

phòng Sở, số điện thoại 02 09 3810198) để tổng hợp, xem xét giải quyết./.  

 

Nơi nhận:                                                                                                  

Gửi bản giấy: 

- Người dự tuyển: Ông Hoàng Minh Thùy - Tổ 

11, phường Sông  Cầu, TP Bắc Kạn; Bà Hoàng 

Minh Son - Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn; Ông Vũ Hoàng Long - Tổ 6, phường 

Đức Xuân, TP Bắc Kạn; Ông Vũ Duy Tuân - Tổ 

17, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn; 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- Lưu hồ sơ TTVC;                                                    

- Lưu: VT.     

Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội vụ;                                                                                             

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các thành viên Hội đồng thi; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Văn phòng Sở. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

      Hà Văn Tiến 
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