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THÔNG BÁO 

Về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi 

dưỡng đối với viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp đối với viên chức; 

Căn cứ Quyết định số  1210/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức thuộc các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2018;  

Căn cứ Công văn số 828/UBND-NC ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc tăng cường công tác QLNN trong tuyển dụng viên chức năm 2018; 

Căn cứ Hướng dẫn số 157/HD-SNV ngày 29/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc UBND cấp huyện năm 2018;  

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Đình Lập về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp 

năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Đình Lập về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018, 
 

Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 thông báo: 
 

I. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi 

1. Khai mạc kỳ thi: 07 giờ 00 phút ngày 15/12/2018. 

2. Ngày thi: 02 ngày, từ ngày 15/12/2018 đến hết ngày 16/12/2018. 

3. Địa điểm thi: Tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Đình Lập (khu 5, thị 

trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn). 
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II. Các môn thi, hình thức thi 

1. Môn kiến thức chung, hình thức thi viết (thời gian làm bài 120 phút) bắt 

đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 15/12/2018. 

2. Môn kiến thức chuyên ngành gồm hai phần thi: 

- Phần thi viết chuyên ngành (thời gian làm bài 180 phút) bắt đầu từ 13 giờ 

25 phút ngày 15/12/2018; 

- Phần thi thực hành: Kết hợp soạn giáo án và trình bày bài dạy, thời gian 

55 phút (soạn giáo án không quá 45 phút, trình bày bài dạy không quá 10 phút) 

bắt đầu từ  07 giờ 00 phút ngày 16/12/2018. 

3. Môn thi điều kiện 

- Thi tin học trắc nghiệm (thời gian 30 phút) bắt đầu từ 13 giờ 25 phút ngày 

16/12/2018; 

- Thi ngoại ngữ (Tiếng Anh) kết hợp trắc nghiệm và tự luận (thời gian 60 

phút) hoặc trắc nghiệm tiếng dân tộc Tày - Nùng (thời gian làm bài 30 phút) bắt 

đầu từ 14 giờ 30 phút ngày 16/12/2018. 

 III. Một số nội dung lưu ý đối với thí sinh khi đi thi 

 - Thí sinh phải có mặt tại phòng thi: Buổi sáng từ 06 giờ 45 phút, buổi 

chiều từ 13 giờ 00 phút. 

 - Mang theo giấy chứng minh nhân dân, nếu 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. 

 Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 thông báo để thí sinh 

được biết và thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- CT UBND huyện (B/c); 

- HĐ thi tuyển viên chức năm 2018; 

- Phòng Nội vụ (02 bản); 

- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thanh Đạm 

 


		2018-11-29T16:36:22+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập<ubnddinhlap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




