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Hữu Lũng, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm tổ chức thi (vòng 2) 

Kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2021 
 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về 

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 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 viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của 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 2021; 

 Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Hữu Lũng về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện 

Hữu Lũng năm 2020; Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Chủ 

tịch UBND huyện Hữu Lũng về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện 

Hữu Lũng  năm 2021;  

Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện 

Hữu Lũng về việc công nhận kết quả thi vòng 1 và thí sinh đủ điều kiện thi vòng 

2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo thời gian, địa điểm tổ 

chức thi vòng 2, phần thi nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển dụng viên chức 

năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Hình thức thi: Thi viết, thời gian làm bài thi 180 phút. 

2. Thời gian thi: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 06/8/2021(Thứ sáu) 

3. Địa điểm: 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. 

(Kèm theo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên 

chức năm 2021 và Nội quy đối với thí sinh tham dự kỳ thi) 
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 4. Một số lưu ý đối với thí sinh  

 - Buổi chiều ngày 04/8/2021 các thi sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi vòng 

2 đến Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng để thực hiện việc test nhanh kháng 

nguyên Covid – 19. Thí sinh nào không thực hiện việc test Covid - 19 đồng nghĩa 

không tham dự kỳ thi (Phải có giấy chứng nhận của Trung tâm Y tế huyện Hữu 

Lũng cấp). 

 - 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 có mặt tại phòng thi trước 30 phút. 

 - Mang theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy 

phép lái xe (rõ ảnh) để kiểm tra khi vào phòng thi. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo để các thí sinh biết và 

đến dự thi đúng thời gian, địa điểm trên./. 

                                                                                          

Nơi nhận:                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
- Sở Nội vụ; 

- Thành viên HĐTD;                                                                               

- Các thí sinh dự thi; 

- Niêm yết tại UBND huyện; 

- Trường THPT Hữu Lũng; 

- Trung tâm Y tế huyện hữu Lũng; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HĐTD.       

                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                Trần Quốc Phong 
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