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Số: 789/TB-UBND Chi Lăng, ngày  25 tháng 8  năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh nội dung Thông báo số 756/TB-UBND, ngày 12 tháng 8  năm 

2022 về sửa đổi, bổ sung nội dung Thông báo số 490/TB-UBND, ngày 20 

tháng 6  năm 2022 về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc UBND huyện năm 2022 

 

 

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

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

định 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 2828/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện 

về điều chỉnh thời gian thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức 

năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo điều chỉnh thời gian thi thực 

hành vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với vị trí việc làm tuyển dụng giáo 

viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại Thông báo số 756/TB-

UBND, ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện như sau:  

Thời gian thi thực hành: 15 phút (trước khi thi thực hành, thí sinh dự thi có 

không quá 20 phút chuẩn bị). 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo điều chỉnh nội dung Thông báo số 

756/TB-UBND, ngày 12 tháng 8  năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện, các nội 

dung khác tại Thông báo số 756/TB-UBND không thay đổi. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

 B/C - Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện (Đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của huyện); 

- Trung tâm VH,TT&TT huyện (Thông báo trên 

phương tiện thông tin đại chúng); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, HSTD. 

  KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 
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