
SỞ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2022 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-HĐTD 

    

            Bắc Kạn, ngày         tháng  02  năm 2023 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự thi tuyển dụng viên chức 

 sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 (Vòng 2)  

 

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-SCT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở 

Công Thương về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022;  

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 

triệu tập và thông báo lịch khai mạc, phổ biến Nội quy, hướng dẫn làm bài thi, 

lịch thi, thời gian thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 

(Vòng 2) cụ thể như sau: 

Ngày, tháng, năm Nội dung Địa điểm 

Ngày 26/02/2023 

(Buổi sáng) 

7h00 đến 7h30: 

- Khai mạc kỳ thi  

- Phổ biến Nội quy thi và hướng 

dẫn làm bài thi. 

Hội trường tầng 1, Sở 

Công Thương tỉnh 

Bắc Kạn 

08h00 đến 08h15: 

Gọi thí sinh vào phòng thi, 

chứng kiến niêm phong đề thi, 

phát đề thi 

Phòng thi - Sở Công 

Thương tỉnh Bắc Kạn 

08h15 đến 11h15:  

Thí sinh làm bài thi: 

- Hình thức: Thi viết. 

- Môn thi: Nghiệp vụ chuyên 

ngành. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

Phòng thi - Sở Công 

Thương tỉnh Bắc Kạn 

11h15 đến 11h30: Thu bài thi 
Phòng thi - Sở Công 

Thương tỉnh Bắc Kạn 

Lưu ý: Đề nghị các thí sinh tham dự thi mang theo căn cước công dân 

hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp 

pháp khác và có mặt trước thời gian khai mạc kỳ thi ít nhất 15 phút để đảm bảo 

đủ thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị tham dự kỳ thi. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 
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thông báo đến thí sinh được biết và có mặt đúng thời gian quy định. 

Thông báo này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Công 

Thương tại địa chỉ: https://socongthuong.backan.gov.vn/. Các thí sinh có vướng 

mắc, phản ánh liên hệ 02093870599 để được giải đáp./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Các thí sinh đủ điều kiện,  

tiêu chuẩn dự thi; 

Gửi bản điện tử: 

- BGĐ Sở;  

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Hoàng Hà Bắc 

Giám đốc Sở Công Thương 

 

https://socongthuong.backan.gov.vn/
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