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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển viên chức vòng 01 và triệu tập thí sinh thi vòng 02  

kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp huyện Đình Lập năm 2021 

  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

 Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Đình Lập về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 

2021; 

 Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021. 

 Căn cứ Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 vòng 

02; 
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 THÔNG BÁO: 

 1. Kết quả thi tuyển viên chức vòng 01 kỳ thi tuyển viên chức huyện Đình 

Lập năm 2021 đối với 25 thí sinh đủ điều kiện dự thi (trong đó: 24 thí sinh có mặt 

tham dự thi và 01 thí sinh bỏ thi, kết quả điểm chi tiết tại phụ lục đính kèm) được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Đình Lập tại địa chỉ 

https://dinhlap.langson.gov.vn/.  

 2. Triệu tập 24 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức vòng 02 

 a) Thời gian thi vòng 02: 01 buổi, ngày 12/9/2021 (Chủ nhật) 

 - Từ 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 30 phút: Thí sinh tập trung tại Nhà đa năng 

Trường THCS thị trấn Đình Lập nghe Hội đồng tuyển dụng phổ biến quán triệt nội 

quy thi. 

- Từ 07 giờ 30 phút: Thí sinh tập trung tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. 

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn. 

c) Địa điểm thi vòng 02: Trường Trung học cơ sở thị trấn Đình Lập, Khu 5, 

thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

https://dinhlap.langson.gov.vn/
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3. Thí sinh thực hiện xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở 

y tế có thẩm quyền bằng phương pháp xét nghiệm chuẩn đoán nhanh (RDT) hoặc 

xét nghiệm sinh học phân tử realtime (RT-PCR) đảm bảo hoàn thành trong ngày 

10/9/2021. 

4. Thí sinh đến dự thi cần xuất trình các loại giấy tờ sau: 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, những người không có 

giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân phải có một trong những giấy 

tờ sau: Hộ chiếu, giấy phép lái xe... (rõ ảnh) để kiểm tra khi vào phòng thi. 

- Giấy chứng nhận đã xét nghiệm COVID-19. 

5. Tuân thủ nguyên tắc 5K về phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm thi. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 thông báo để thí sinh 

được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện (iOffice); 

- Các thành viên HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- Phòng Nội vụ (03b); 

- Cổng thông tin điện tử huyện Đình Lập; 

- Thí sinh đủ đk dự thi; 

- Lưu:VT, HSTD. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
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