
 

 

 

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

BAN BỒI THƯỜNG GPMB  

Số:        /TB-BBT 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           TP. Bắc Kạn, ngày 05 tháng 7 năm 2022             

THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển viên chức năm 2022 
 

         Thực hiện Kế hoạch số     /KH-BBT ngày 05/7/2022 của Ban Bồi thường 

GPMB thành phố Bắc Kạn về việc tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường GPMB 

thành phố Bắc Kạn năm 2022. Ban Bồi thường GPMB thành phố Bắc Kạn thông báo 

nhu cầu tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển cụ thể như sau: 

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, cụ thể:  

- Vị trí Phụ trách kế toán: 01 chỉ tiêu;  

- Vị trí Nghiệp vụ - Kỹ thuật: 03 chỉ tiêu. 

2. Đối tượng tuyển dụng: 

Người dự tuyển vào làm viên chức của Ban Bồi thường GPMB thành phố 

Bắc Kạn phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng 

và có đủ điều kiện quy định tại Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Ban Bồi 

thường GPMB thành phố Bắc Kạn năm 2022, có nguyện vọng vào làm việc tại đơn 

vị. 

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

4. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 05 tháng 7 năm 2022, 

đến 16 giờ 30 phút ngày 05 tháng 8 năm 2022 , trường hợp hồ sơ nộp sau 16 giờ 30 

phút ngày 05/8/2022 sẽ không được tiếp nhận. 

5. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tổ Hành chính – Kế toán Ban 

Bồi thường GPMB thành phố Bắc Kạn (trong giờ hành chính). 

 Địa chỉ: Trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn; Số 168, 

đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. 

Chi tiết Kế hoạch xét tuyển được đăng trên Đài Phát thanh và Truyền hình 

Bắc Kạn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Bồi thường GPMB 

thành phố Bắc Kạn./. 
 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:   
- Trung tâm VHTT&TT thành phố (Đưa tin); 

- Cổng TTĐT thành phố Bắc Kạn (Đưa tin); 

Gửi bản giấy: 

- Báo Bắc Kạn (đưa tin 02 số liên tiếp); 

- Lưu: VT, HS. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  Nguyễn Hữu Trung 
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