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THÔNG BÁO 
Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách 

tham dự kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức 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 Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Chủ tịch UBND 
huyện Chi Lăng phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 
2018. Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2018 thông báo: 

1. Thí sinh: Phan Bích Phượng, sinh ngày 13/10/1995, trình độ Đại học, 
chuyên ngành Giáo dục mầm non, tốt nghiệp loại Giỏi; đăng ký dự tuyển vị trí việc 
làm Giáo viên mầm non; đơn vị đăng ký dự tuyển: Trường Mầm non xã Chi Lăng 
đủ điều kiện Xét tuyển đặc cách theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14 - Nghị 
định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.  

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức xét tuyển đặc cách không theo 
trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 - 
Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ đối với thí sinh. 

3. Nội dung kiểm tra, sát hạch: 

- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển; 

- Sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng 
lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:  

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 8 năm 2018. 

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng. 

5. Yêu cầu: Khi đến dự kiểm tra, sát hạch thí sinh mang theo bản chính Bảng 
điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; giấy chứng minh nhân dân 
hoặc giấy tờ tùy thân để xuất trình và mang theo 500.000 đồng để nộp phí dự tuyển 
theo quy định. 

Vậy Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 thông báo để thí sinh biết và 
thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Cá nhân; 
- Lưu VT, HSTDVC2018. 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 
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