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THÔNG BÁO 

Hình thức, nội dung xét tuyển; Danh sách thí sinh đủ điều kiện,  

không đủ điều kiện dự tuyển bổ sung viên chức năm 2022; nội dung ôn tập; 

Thời gian nộp lệ phí, thời gian tổ chức thi tuyển và triệu tập thí sinh tham 

dự vòng 2 kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 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 1833/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND các huyện năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Chi Lăng về hình thức và nội dung xét tuyển kỳ tuyển dụng bổ sung viên 

chức năm 2022; Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Chi Lăng Phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển bổ sung viên 

chức năm 2022; Hội đồng tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022 thông báo hình 

thức, nội dung xét tuyển, danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự 

tuyển bổ sung viên chức năm 2022; nội dung ôn tập; Thời gian nộp lệ phí, thời gian 

tổ chức thi tuyển và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ 

sung năm 2022, như sau: 

1. Hình thức, nội dung xét tuyển kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, 

như sau: 

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu 

của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người 

dự tuyển được tham dự vòng 2. 

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, 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: 

+ Vị trí việc làm tuyển dụng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo (vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III, Giáo viên tiểu học hạng 

III, Giáo viên trung học cơ sở hạng III, Giáo viên trung học phổ thông hạng III): 

Hình thức thi thực hành.  
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+ Vị trí việc làm kế toán trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 

Hình thức thi phỏng vấn. 

+ Vị trí việc làm tuyển dụng vào Trung tâm dịch vụ nông nghiệp (Chẩn đoán 

viên bệnh động vật hạng III, Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng III), Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông (Huấn luyện viên hạng III): Thi hình thức phỏng 

vấn. 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự 

thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thời gian thi thực hành: 15 phút (trước khi thi 

thực hành, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). 

2. Thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển: 109 người; 

3. Thí sinh không đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển: 04 người. 

(Có danh sách kèm theo). 

4. Nội dung ôn tập 

(Chi tiết theo danh mục đính kèm)  

Hội đồng tuyển dụng bổ sung viên chức không phát hành tài liệu ôn tập. Các 

thí sinh căn cứ vào chuyên ngành, vị trí việc làm dự tuyển chủ động khai thác tài 

liệu để phục vụ việc ôn tập của cá nhân. Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 2  

kỷ tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022 được đăng tải tại Trang thông tin điện 

tử huyện Chi Lăng tại địa chỉ http://chilang.langson.gov.vn/. (mục thông tin tuyển 

dụng) 

5.  Thời gian nộp phí dự tuyển 

- Thời gian: từ ngày 06/3/2023 và ngày 07/3/2023 (theo giờ hành chính).  

- Địa điểm nộp phí: Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng, tầng 4,  trụ sở Ủy ban 

nhân dân huyện Chi Lăng. 

- Phí tuyển dụng: 400.000 đồng/01 thí sinh;  

- Cước quay tem cho 05 phong bì: 30.000 đồng/01 thí sinh; 

Quá thời hạn nêu trên, nếu thí sinh không nộp phí tuyển dụng thì coi như thí 

sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển vòng 2. 

6. Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2  

Triệu tập 109 thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức vòng 2. (theo danh 

sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển kèm theo Thông báo này) 

- Trong trường hợp thí sinh kiểm tra các thông tin cá nhân có sự sai lệch, đề 

nghị thông báo về Phòng Nội vụ theo số điện thoại: 02053.820.238 để được điều 

chỉnh kịp thời. 

7.  Thời gian tổ chức thi vòng 2: 01 buổi sáng ngày 14/3/2023 (Thứ ba). 

- Khai mạc:  từ 6 giờ 45 phút ngày 14/3/2023 tại Trường Trung học cơ sở 

Quang Lang, địa chỉ: Khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn (các thí sinh có mặt trước trước 10 phút để dự khai mạc). 

 

 

http://chilang.langson.gov.vn/
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* Lưu ý:  

- Khi đến dự thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn 

cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để xuất trình 

đối chiếu trước khi vào phòng thi;  

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi thước kẻ, bút viết để làm bài thi và 

một số loại thuốc mà thí sinh dự thi có bệnh án phải mang theo; không được mang 

vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương 

tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, 

truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi 

(trừ trường hợp đề thi có quy định khác). 

Hội đồng tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022 thông báo các thí sinh 

đăng ký dự tuyển được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện ; 

- Thành viên HĐTDBSVC 2022; 

- Phòng Nội vụ; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 

- Lưu: VT, HSTDBSVC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 

 


		2023-03-01T16:44:25+0700




