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THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức  
huyện Hữu Lũng năm 2018 

 
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/20102 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 
bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của 
Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của Chủ tịch 
UBND huyện Hữu Lũng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức huyện 
Hữu Lũng năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 4040/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch 
UBND huyện Hữu Lũng về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng 
năm 2018; 

Để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình thi tuyển viên chức huyện 
Hữu Lũng năm 2018, 
 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC THÔNG BÁO: 
 
Thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng 

năm 2018 có mặt để thực hiện thi tuyển với thời gian, địa điểm, cụ thể như sau: 

1. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Tại Trường Trung học phổ thông Hữu 
Lũng (Số 123 đường Xương Giang, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh 
Lạng Sơn). 

Thí sinh tham dự thi tuyển phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân 
hoặc giấy tờ tùy thân khác (Có dán ảnh) và kèm theo Thông báo này để giám thị 
đối chiếu trước khi gọi vào phòng thi. 

 

2. Thời gian: Tổ chức thi tuyển trong 02 ngày 17 và 18/11/2018, cụ thể: 

2.1. Ngày 17/11/2018 

- Buổi sáng:  

+ Từ 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 30 phút: Khai mạc kỳ thi tuyển. 

+ Từ 08 giờ 00 phút:  Thi môn Kiến thức chung (Thời gian thi 120 phút). 

+ Từ 10 giờ 45 phút: Thi trắc nghiệm Tin học văn phòng (Thời gian thi 30 
phút). 
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- Buổi chiều:  

+ Từ 14 giờ 00 phút: Thi trắc nghiệm Chuyên môn nghiệp vụ, chuyên 
ngành (Thời gian thi 30 phút). 

+ Từ 15 giờ 15 phút: Thi viết môn Tiếng Anh (Thời gian thi 60 phút). 

2.2. Ngày 18/11/2018: Tổ chức thi thực hành. 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.  

Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2018 thông báo để thí 
sinh biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                             TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 
- Sở Nội vụ;                                                                                          CHỦ TỊCH 
- HĐTT viên chức; 
- Các thí sinh tham gia dự tuyển;                                                            
- Ban giám sát; 
- Trang Thông tin điện tử huyện;  
- Lưu: VT, HSTD. 

 
 
                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
                                                                                   Trần Quốc Phong 
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