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THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm tổ chức thi (vòng 01) kỳ thi tuyển viên chức  

huyện Hữu Lũng năm 2020 

 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 14/5/2019 sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức nâng ngạch 

ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông báo số 92/TB-UBND ngày 08/04/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Hữu Lũng về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc huyện năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020. 

Thực hiện Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2020. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 thông báo hình thức thi tuyển, 

thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020 (vòng 1) như sau: 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hữu Lũng thông báo: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi 

a) Thời gian khai mạc kỳ thi: Bắt đầu từ 06h30 phút ngày 27/8/2020 tất cả 

các thí sinh tập trung tại trường Trung học Phổ thông Hữu Lũng (Địa chỉ số 123, 

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

b) Lịch thi (vòng 01): Ngày 27/8/2020 (thi trắc nghiệm trên máy vi tính). 

- Phần thi Kiến thức chung:  

+ Ca 01: Bắt đầu từ 07h30 phút đến 08h30 phút; (60 phút/ca). 

+ Ca 02: Bắt đầu từ 09h15 phút đến 10h15 phút; (60 phút/ca). 

- Phần thi Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Ca 3: Bắt đầu từ 11h00 phút đến 11h30 

phút. 

(Có danh sách phòng thi, ca thi kèm theo) 
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Trong thời gian diễn ra thi có điều chỉnh thời gian Hội đồng tuyển dụng 

thông báo trực tiếp cho thí sinh và các thành phần có liên quan. 

c) Địa điểm thi: Trường Trung học Phổ thông Hữu Lũng, địa chỉ số 123, 

đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Một số lưu ý đối với thí sinh khi đi thi 

- Thí sinh đọc kỹ Hướng dẫn cách làm bài thi trên máy vi tính (gửi kèm 

theo); 

- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 20 phút; 

- Mang theo giấy chứng minh nhân dân, những người không có giấy chứng 

minh nhân dân phải có một trong các giấy tờ sau: Hộ chiếu, giấy phép lái xe (rõ 

ảnh) để kiểm tra khi vào phòng thi; 

- Để phòng, chống dịch COVID-19, Hội đồng tuyển dụng yêu cầu: 

+ Thí sinh phải khai báo y tế (Có tờ khai báo ý tế kèm theo). 

+ Đề nghị các thí sinh phải đeo khẩu trang và phòng chống dịch bệnh đúng 

quy định (Khi đến phòng thi, địa điểm thi thí sinh phải sử dụng khẩu trang do 

Hội đồng tuyển dụng cấp). 

+ Thí sinh tự mang theo nước uống để phục vụ cá nhân. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị 
và các thí sinh được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thành viên HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Văn phòng HĐND và UBND; 

- Trang TTĐT huyện;  

- TT VHTT&TT huyện; 

- Các thí sinh; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG   

CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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