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     Bắc Kạn, ngày       tháng 02 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) 

kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2023 (Chỉ tiêu năm 2022) 

 
 

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-SNN ngày 24/11/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

năm 2022 và trên cơ sở đề nghị của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về danh mục, 

nội dung tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), Hội đồng tuyển 

dụng viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

(vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2023 (theo biểu đính kèm). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn 

thông báo để thí sinh dự thi được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc 

đề nghị thí sinh liên hệ với Sở Nông nghiệp và PTNT, điện thoại 02093.810.371 để 

được hướng dẫn và giải đáp.  

(Danh mục tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: http://sonnptnt.backan.gov.vn.)./. 

Nơi nhận:     
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội vụ; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Hội đồng tuyển dụng;  

- Các đơn vị trực thuộc sở; 

- Cổng TTĐT Sở (đăng tải); 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, HĐTDVC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NN VÀ PTNT  

Hà Kim Oanh             

 

 

 

 

 

http://sonnptnt.backan.gov.vn/

		2023-02-09T15:31:18+0700


		2023-02-09T17:00:39+0700


		2023-02-09T17:00:16+0700


		2023-02-09T17:00:16+0700


		2023-02-09T17:00:55+0700




