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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Hữu Lũng năm 2022 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 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 2022; 

Thực hiện Văn bản số 712/SNV-CCVC ngày 13/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức tuyển dụng các đơn vị sự 

nghiệp công lập năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Hữu Lũng năm 2022 cụ 

thể như sau: 

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.  

2. Nội dung thi tuyển và cách tính điểm: 

2.1. Vòng 1: Phần thi trắc nghiệm trên máy vi tính (gồm 02 môn)  

a) Thi kiến thức chung 

- Thời gian thi: 60 phút.  

- Nội dung: Hiểu biết về 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. 

b) Thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

- Thời gian thi: 30 phút.  

- Nội dung: Kiến thức nằm trong khung chương trình đào tạo Tiếng Anh bậc 

1 quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
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- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần 

thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển 

được thi tiếp vòng 2. Kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính sẽ thông báo cho thí sinh 

được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc 

khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính. 

Điểm thi của vòng 1 là điều kiện không tính vào tổng số điểm thi của vòng 2. 

2.2. Vòng 2: Hình thức, nội dung ôn tập, thời gian và địa điểm thi sẽ có thông 

báo sau (sau khi có kết quả thi vòng 1). 

- Thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành, thi viết): 100 điểm. 

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều 

kiện sau: 

+  Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định đạt từ 50 điểm trở lên; 

+ Số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp 

trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm; 

+ Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với 

điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có 

kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định 

được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển. 

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức không được bảo 

lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng I: 

3.1. Thời gian: Tổ chức thi trong 01 buổi (Thứ Sáu ngày 29/7/2022). 

3.2. Địa điểm thi: Tại Trường Trung học phổ thông Hữu Lũng, địa chỉ: 

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 dụng 

viên chức huyện Hữu Lũng năm 2022, Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo dục và 

Đào tạo huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Sở Nội vụ; (B/c) 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Giám sát; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 Bùi Quốc Khánh  
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