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THÔNG BÁO
Về việc triệu tập thí sinh tham dự
kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
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; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập.
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; Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày
14/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức
nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và
thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số
1037/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn v ị
sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấ p huyện năm 2019;
Căn cứ Công văn số 616/SNV-CCVC ngày 14/6/2019 của Sở Nội vụ tỉnh
Lạng Sơn về việc tổ chức tuyể n du ̣ng viên chức các đơn vi ̣sự nghiê ̣p công lâ ̣p
tỉnh Lạng Sơn năm 2019,
Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của Chủ tịch UBND
huyện Đình Lập về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm
2019;
Thực hiện Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Chủ tịch
UBND huyện Đình Lập về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
vòng 1,
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 thông báo:
Đề nghị thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 thực
hiện theo lịch trình cụ thể như sau:
I. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi

1. Khai mạc kỳ thi: 13 giờ 15 phút ngày 19/8/2019.
2. Thời gian thi: 01 buổi, từ 13 h 15 ngày 19/8/2019.
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).
II. Các môn thi, hình thức thi
1. Môn thi
- Phần I: Thi kiến thức chung 60 câu hỏi; thời gian thi 60 phút;
- Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút;
- Phần III: Tin học 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.
2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy
III. Một số lưu ý đối với thí sinh khi đi thi
- Thí sinh phải có mặt tại phòng thi: Từ 13 giờ 00 phút ngày 19/8/2019.
- 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 tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 thông báo để thí sinh
được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- CT UBND huyện; (B/c)
- HĐ TD viên chức 2019;
- Phòng Nội vụ (02 bản);
- Thí sinh đăng ký dự tuyển;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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