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THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi, thi tuyển viên chức  
huyện Hữu Lũng năm 2019 

 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 
công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp 
đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND 
huyện Hữu Lũng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Hữu 
Lũng năm 2019; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 16/8/2019 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 
2019. 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC THÔNG BÁO: 
 

Thí sinh có đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 
2019 (Theo nội dung Thông báo số 75/TB-UBND ngày 16/8/2019 của UBND 
huyện Hữu Lũng) có mặt để tiếp thu nội dung ôn thi và một số nội dung liên quan 
đến kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2019 cụ thể như sau: 

I. Về hướng dẫn ôn thi và nộp phí dự thi tuyển 

1. Địa điểm ôn thi và nộp phí dự thi tuyển: Hội trường tầng 4, Trụ sở 
UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Số 03, đường 19/8, khu An Ninh, Thị 
trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). 

2. Thời gian: Buổi sáng ngày 24/8/2019 (Thứ bảy), cụ thể: 

- Từ 07h 00 phút đến 07h 55’: Thí sinh nộp phí dự thi tuyển. 

- Từ 08h 00 phút: Thông tin một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên 
chức năm 2019 và hướng dẫn nội dung ôn thi. 

3. Tài liệu ôn tập 

Tài liệu ôn tập được Hội đồng thi tuyển đăng tải trên Website: 
http://www.langson.gov.vn/ huulung/, thí sinh tự in tài liệu để ôn tập. Riêng đối 
với tài liệu ôn thi môn Tin học Văn phòng và môn Tiếng Anh thí sinh tự 
download in tài liệu để ôn tập trên mạng internet (có danh mục giới hạn tài liệu 
ôn thi kèm theo). 

Lưu ý: Đối với thí sinh được miễn phần thi Ngoại ngữ (là người dân tộc 
thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công 
nhận). Thí sinh được miễn phần thi Tin học Văn phòng (có bằng tốt nghiệp từ 
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trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên) thì 
không phải download và ôn tập phần thi đó. 

4. Lệ phí 

Phí dự thi tuyển: 500.000đ/thí sinh (áp dụng Thông tư số 228/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ, thu, nộp quản lý và 
sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). 

Lưu ý: Đến 17h00’ ngày 27/8/2018, thí sinh nào không nộp phí dự thi tuyển, 
coi như thí sinh đó không có nhu cầu tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2019. 

II. Về địa điểm, thời gian tổ chức thi tuyển 

1. Địa điểm tổ chức thi tuyển 

Tại Trường Trung học cơ sở Thị trấn Hữu Lũng (Số 72 đường Chu Văn An, 
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) để giám thị đối chiếu trước khi gọi vào phòng 
thi. 

2. Hình thức, thời gian tổ chức thi vòng 1 

- Hình thức thi: Thi trắc nhiệm các môn Tin học Văn phòng, Ngoại ngữ 
(thống nhất thi Tiếng Anh) và Kiến thức chung. 

- Thời gian tổ chức thi: Buổi sáng ngày 14/9/2019, cụ thể: 

+ Từ 06 giờ 45 phút: Khai mạc kỳ thi. 

+ Từ 07 giờ 30 phút: Thi môn Tin học Văn phòng; 

+ Từ 08 giờ 45 phút: Thi môn Tiếng Anh; 

+ Từ  09 giờ 45 phút: Thi môn Kiến thức chung. 

3. Hình thức, thời gian tổ chức thi vòng 2 

- Hình thức thi: Thi viết môn nghiệp vụ và chuyên ngành. Thời gian thi là 
180 phút. 

- Thời gian tổ chức thi: Hội đồng thi tuyển viên chức huyện sẽ thông báo 
sau. 

Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2019 thông báo để thí 
sinh biết và thực hiện./. 
 

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