
UBND HUYỆN HỮU LŨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN  

VIÊN CHỨC NĂM 2022 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 363 /TB-HĐTD Hữu Lũng, ngày 22 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng 

viên chức năm 2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Hữu Lũng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

huyện Hữu Lũng năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND huyện 

về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi 

vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của Chủ tịch 

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

2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi:  

a) Thời gian: 01 buổi sáng, ngày 29/7/2022 (Thứ sáu). 

- Khai mạc kỳ thi: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút. 

- Thi trắc nghiệm: Bắt đầu từ 07h30 phút đến 11h30 phút. 

b) 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  

2. Thời gian, hình thức, nội dung thi. 

a) Hình thức: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

b) Nội dung thi: 

- Phần thi kiến thức chung: 60 câu hỏi. Thời gian thi 60 phút. 

- Phần thi ngoại ngữ: 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.  

- Phần thi tin học: Không thi (do tổ chức thi trên máy vi tính). 

(Danh sách và số báo danh thí sinh kèm theo) 

3. 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 trên hệ thống VNPT – Ioffice; Nội quy thi); 
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- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút. 

- Mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe (rõ ảnh) 

để kiểm tra khi vào phòng thi. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo được biết./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Các thí sinh;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐTD VC năm 2022;  

- Niêm yết tại UBND huyện;  

- Văn phòng HĐND và UBND (để 

thông báo trên Trang TTĐT huyện); 

- Trường THPT Hữu Lũng; 

- Lưu: VT, HĐTD 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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