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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1), triệu tập thí sinh thi (vòng 2) 

 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2020 

 

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 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 484/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chi Lăng về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020; Thông báo số 

254/TB-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về tuyển 

dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện Chi Lăng về việc công nhận kết quả thi vòng 1 và thí sinh đủ điều 

kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện Chi Lăng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 

2020; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2020 thông báo: 
 

1. Kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi 

Lăng năm 2020 đối với 143 thí sinh. 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Triệu tập 137 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 

(Có danh sách kèm theo) 
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2.1. Thời gian thi: 01 buổi, từ 07 giờ 00 phút ngày 19/7/2020. 

2.2. Địa điểm: Tại Trường THCS thị trấn Đồng Mỏ, địa chỉ: Khu Hòa 

Bình II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

2.3. Hình thức, nội dung thi vòng 2 

Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

Hình thức thi: Thi viết. 

Thời gian thi: 180 phút. 

2.4.  Một số lưu ý đối với thí sinh  

- Ngày 18/7/2020, Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách thí sinh theo 

số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức, 

nội dung, thời gian thi tại địa điểm thi. 

- Thí sinh phải có mặt trước phòng thi ít nhất 15 phút trước khi vào phòng 

thi và mang theo một trong các giấy tờ sau để giám thị đối chiếu trước khi vào 

phòng thi: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một 

trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 thông báo để các thí sinh biết 

và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (BC); 

- Các thí sinh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐTD VC năm 2020; 

- Niêm yết tại UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND (để thông 

báo trên cổng TTĐT huyện); 

- Lưu: VT, HSTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 
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