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THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018 
 
 
Căn cứ Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chi Lăng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 
2018; Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân 
huyện Chi Lăng về việc phê duyệt danh thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức 
năm 2018, Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân 
dân huyện Chi Lăng về tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2018. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng, triệu tập thí sinh đến 
tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018, như sau: 

 I. MÔN THI, HÌNH THỨC THI 

 1. Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non 

 Thí sinh dự thi thực hiện 05 bài thi, cụ thể: 

 - Thi kiến thức chung: Thi viết 120 phút. 

 - Thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành:  

+ Thi trắc nghiệm thời gian 30 phút. 

+ Thi thực hành: Thực hành soạn giáo án và giảng dạy trên lớp theo 
chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo và hướng dẫn thực hiện khối lớp 3- 4 
tuổi; 4- 5 tuổi, 5-6 tuổi. Theo các môn: Thơ; Truyện; Toán (các bài về số từ 5-
10; các tiết 1,2,3; nhận biết, gọi tên, phân biệt các hình, các khối); Môi trường 
xung quanh; Âm nhạc (dạy hát, dạy vận động). Thời gian chuẩn bị 30 phút; thời 
gian thực hành (giảng bài) tối đa 20 phút. 

- Thi ngoại ngữ (Tiếng Anh): Thi viết, thời gian làm bài 60 phút. 

 - Thi Tin học Văn phòng: Thi trắc nghiệm thời gian làm bài 30 phút. 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI 

 1. Thời gian:  

 - Tập trung khai mạc và phổ biến nội quy kỳ thi: Từ 7 giờ 00 phút ngày 
20/10/2018. 

 - Tổ chức thi: Từ ngày 20/10/2018 cho đến khi hoàn thành.  

 - Lịch cụ thể các phần thi như sau: 
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Ngày Buổi Môn thi 
Thời gian 
làm bài 

Giờ phát đề 
thi cho thí 

sinh 

Giờ bắt 
đầu làm 

bài 

Thi viết môn Tiếng Anh 60 phút 8 giờ 25 8 giờ 30 

SÁNG 
Thi trắc nghiệm môn nghiệp 

vụ chuyên ngành 
30 phút 10 giờ 50 11 giờ 00 

Thi viết môn kiến thức 
chung 

120 phút 13 giờ 40 13 giờ 45 

20/10/2018 

CHIỀU 

Thi trắc nghiệm môn Tin học 30 phút 16 giờ 20 16 giờ 30 

SÁNG Thi Thực hành  Từ 7 giờ 00 
21/10/2018 

CHIỀU Thi Thực hành  Từ 13 giờ 30 

2. Địa điểm: Tại trường Trung học cơ sở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi 
Lăng. 

3. Một số lưu ý đối với thí sinh  

- Chiều ngày 19/10/2018, Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách phòng 
thi tại địa điểm thi. 

 - Trong thời gian tổ chức kỳ thi, thí sinh không được mang điện thoại, 
máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, máy tính bảng, máy quay phim và các 
phương tiện thông tin khác vào phòng thi. 

 - Khi đến dự thi, thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh thư 
nhân dân hoặc giấy phép lái xe hoặc thẻ đảng viên ...), để xuất trình trước khi 
vào phòng thi.  

  Hội đồng tuyển dụng Thông báo để thí sinh biết và đến tham dự thi đúng 
thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH  - Sở Nội vụ (BC); 

- Các thí sinh; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên HĐTD VC năm 2018; 
- Niêm yết tại UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND và UBND (để 
thông báo trên cổng TTĐT huyện); 
- Lưu: VT, HĐTD (175). 

 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Vi Quang Trung 
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