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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2018 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
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; 
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 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 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 
máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức thuộc các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện năm 2018 và Quyết định số 
1332/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều 
chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non trực thuộc UBND huyện 
Hữu Lũng năm 2018; 

Thực hiện Hướng dẫn số 157/HD-SNV ngày 29/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh 
Lạng Sơn về tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc UBND cấp huyện năm 2018; 

Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2018, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2018, cụ thể 
như sau: 

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.  
 

2. Nội dung thi tuyển và cách tính điểm: 
2.1. Thi kiến thức chung 
Thi viết, thời gian thi 120 phút. Nội dung: Hiểu biết về pháp luật viên 

chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 
những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng. 

2.2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (gồm 02 phần thi) 
a) Phần thi trắc nghiệm 
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Thi trắc nghiệm thời gian thi 30 phút. Nội dung: Hiểu biết về chuyên môn, 
nghiệp vụ thuộc ngành và lĩnh vực tuyển dụng. 

b) Phần thi phỏng vấn, thực hành 
- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển các vị trí việc làm Giáo viên: Thời gian 

thi 60 phút, trong đó 45 phút dành cho soạn giáo án 01 tiết học theo nội dung của 
chủ đề, chủ điểm thuộc vị trí việc làm thí sinh đã đăng ký và 15 phút thí sinh thực 
hiện việc giảng bài trước thành viên Ban Chấm thi.  

- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí việc làm Viên chức Trung tâm 
phát triển quỹ đất: Thời gian thi 45 phút, thí sinh chuẩn bị nội dung phỏng vấn, 
thực hành và trả lời trước thành viên Ban Chấm thi. 

2.3. Thi môn điều kiện (02 nội dung thi) 
a) Phần thi ngoại ngữ (môn Tiếng Anh): 
Thi viết, thời gian thi 60 phút. Nội dung: Kiến thức Tiếng Anh trong khung 

chương trình đào tạo Tiếng Anh chứng chỉ A. 
b) Phần thi Tin học văn phòng: 
Thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút. Nội dung: Kiến thức tin học văn 

phòng trong khung chương trình đào tạo chứng chỉ A. 
3.3. Cách tính điểm 
- Bài thi được chấm theo thang điểm 100. 

- Điểm các bài thi được tính như sau: 

+ Bài thi kiến thức chung: Tính hệ số 1; 

+ Bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi thi trắc nghiệm 

tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2. 

- Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi 
chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. 

- Điểm của bài thi 02 môn điều kiện là Tiếng Anh và Tin học văn phòng 
không tính vào tổng số điểm thi. 

 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: 
3.1. Thời gian: Tổ chức thi trong 02 ngày 17 và 18/11/2018. 
3.2. Địa điểm thi: Tại Trường Trung học Phổ thông Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Số 123 đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). 

 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Hội đồng thi tuyển 
viên chức huyện Hữu Lũng năm 2018, Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo dục và 
Đào tạo huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Sở Nội vụ; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ban giám sát; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Long Văn Sơn 
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