
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 

Số: 567 /TB-UBND Đình Lập, ngày 22 tháng 11 năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm tổ chức thi, số báo danh, ca thi, phòng thi, 

câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức hành chính năm 2018 

 

Thực hiện Thông báo số 71/TB-HĐTNN ngày 20/11/2018 của Hội đồng thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018; 
 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo: 
 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi 

a) Thời gian khai mạc kỳ thi: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 25/11/2018 tại 

Trường THPT Việt Bắc trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ số 72, đường 

Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Thời gian, địa điểm thi môn trắc nghiệm chuyên ngành (Hành chính, Kế 

toán, Kiểm lâm) và môn Ngoại ngữ 

- Thời gian thi: Ngày 25/11/2018 (buổi sáng từ 08 giờ 00 phút; buổi chiều 

từ 13 giờ 45 phút); 

- Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, địa chỉ số 72, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 

c) Thời gian, địa điểm thi môn viết Kiến thức chung 

- Thời gian thi: Buổi sáng, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 26/11/2018. 

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn trực thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo, địa chỉ: Số 09, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Số báo danh, ca thi, phòng thi và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm 

Danh sách số báo danh, các ca thi trắc nghiệm trên máy vi tính, phòng thi 

môn viết Kiến thức chung và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm được đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn/ 

(mục Công chức, viên chức). 

3. Nội dung câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm 

Câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn chuyên môn, nghiệp 

vụ các chuyên ngành: Hành chính, Kế toán, Kiểm lâm và môn Ngoại ngữ được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: 

http://sonv.langson.gov.vn/ (mục Công chức, viên chức). 

http://sonv.langson.gov.vn/
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4. Một số nội dung lưu ý đối với thí sinh khi đi thi 

- Thí sinh có mặt tại phòng thi, ca thi trước 30 phút 

- Mang theo giấy chứng minh nhân dân, những người không có giấy chứng 

minh nhân dân phải có một trong các giấy tờ sau: hộ chiếu, giấy phép lái xe (rõ 

ảnh) để kiểm tra khi vào phòng thi. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo kịp thời cho công chức được cơ 

quan, đơn vị cử đi dự thi nâng ngạch về các nội dung thông báo trên. 

Lưu ý: Riêng các đơn vị trường học, UBND huyện giao Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thông báo./. 
 

 

 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Các Phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo,    

Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 

 


