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                 Bắc Kạn, ngày      tháng 4 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Trúng tuyển lao động hợp đồng thử việc, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, 

phục vụ tại Ban Dân tộc 

 

Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao biên chế công chức, tổng số người làm việc và 

hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BDT ngày 05/02/2021 của Ban Dân tộc về 

việc điều chỉnh giao biên chế công chức, hợp đồng 68 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc 

Kạn năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-BDT ngày 03/03/2021 của Ban Dân tộc về 

việc tuyển dụng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ,  phục vụ; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng ngày 

12/04/2021 của Ban Dân tộc tỉnh. 

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn thông báo đến cá nhân trúng tuyển như sau: 

Ông Hoàng Trọng Bằng, sinh ngày 13/10/1985, địa chỉ thường trú: Tổ 2, 

phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, đã trúng tuyển vị trí nhân 

viên lái xe, bảo vệ cơ quan Ban Dân tộc tỉnh. Thời gian thử việc 02 tháng (từ 

ngày 01 tháng 05 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2021). Ông Bằng có 

trách nhiệm đến Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn để thương thảo, ký hợp đồng và nhận 

việc trước ngày 20 tháng 04 năm 2021 (trong giờ hành chính). 

 Trên đây là Thông báo trúng tuyển vào làm lao động hợp đồng thử việc vị 

trí nhân viên lái xe, bảo vệ,  phục vụ Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn./.    

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử:  
- Lãnh đạo Ban (3); 

- CBCC của Ban; 

- Cổng TTĐT Ban Dân tộc; 

- Niêm yết trên bảng tin cơ quan; 

Gửi bản giấy: 

- Ông Hoàng Trọng Bằng; 

- Lưu: VT, TTr&VP.  

                TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

           Triệu Thị Thu Phương 
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