
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

Số:       /UBND-NV 
 

V/v phối hợp tổ chức thi tuyển vòng 1 

kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày       tháng 7 năm 2022 

 
 

             Kính gửi: 

                                       - Công an huyện Hữu Lũng; 

                                     - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

      - Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

                                     - Trường Trung học Phổ thông Hữu Lũng; 

                           - Điện lực Hữu Lũng. 

 

Thực hiện Văn bản số 598/UBND-THNC ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong tuyển dụng viên 

chức năm 2022. Để việc tổ chức thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 

đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng đề 

nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Công an huyện 

Đề nghị lãnh đạo Công an huyện cử các đồng chí cán bộ, chiến sỹ được phân 

công đúng 14 giờ ngày 28/7/2022 có mặt và dự họp với Hội đồng thi tuyển tại 

Trường Trung học Phổ thông Hữu Lũng để triển khai, thống nhất các nhiệm vụ 

trong thời gian khai mạc và tổ chức kỳ thi. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chuẩn bị 01 ô tô chở máy chủ và 

các máy in. 

- Phòng Nội vụ: 

+ Chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ buổi khai mạc kỳ thi và các trang 

thiết bị có liên quan. 

+ Chuẩn bị 05 máy in dự phòng (Thời gian bàn giao máy in và các trang 

thiết bị cần thiết cho Hội đồng thi tuyển viên chức vào buổi chiều ngày 15 giờ ngày 

28/7/2022). 

3. Trường Trung học Phổ thông Hữu Lũng  

- Giúp UBND huyện, Hội đồng thi tuyển viên chuẩn bị các điều kiện về cơ 

sở vật chất, phối hợp với phòng Nội vụ huyện tiến hành kiểm tra, bố trí các phòng 

làm việc của Hội đồng thi, phòng máy tính cho việc tổ chức thi trước khi tiến hành 

niêm phong. Bố trí 02 phòng thi, 02 phòng chờ (01 phòng đặt máy chủ) cho Hội 

đồng thi. 
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- Bố trí 02 giáo viên công nghệ thông tin và giáo viên quản lý phòng máy 

tính; 02 bảo vệ nhà trường để hướng dẫn, tổ chức trông giữ phương tiện của cán 

bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi và thí sinh dự thi. 

- Bố trí 01 phòng y tế để trực làm nhiệm vụ; bố trí 01 cán bộ nhân viên y tế 

để phụ vụ kỳ thi. 

(Công an huyện, Trường THPT Hữu Lũng lập danh sách của cán bộ hỗ trợ 
kỳ thi gửi về phòng Nội vụ trước ngày 22/7/2022 để ban hành các quyết định). 

4. Điện lực Hữu Lũng  

Đảm bảo cung ứng lưới điện tại Trường Trung học Phổ thông Hữu Lũng 

trong 02 ngày, ngày 28 và 29/7//2022 để chuẩn bị và tổ chức thi tuyển. 
 

5. Về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 1  

- Ngày 28/7/2022:  

+ Đúng 15 giờ 00 phút ngày 28/7/2022: Họp Hội đồng thi tuyển và các 

thành phần: Trưởng Ban giám sát, công an, Điện lực, Ban coi thi, Tổ giúp việc và 

các giáo viên, nhân viên Trường Trung học Phổ thông Hữu Lũng được lãnh đạo 

trường cử phân công làm nhiệm vụ cùng dự họp để Hội đồng phân công. Riêng 

Ban đề, Ban giám sát tập trung tại phòng họp tầng 2 nhà 5 tầng trụ sở UBND 

huyện để quán triệt và phổ biến một số nội dung liên quan đến đề thi. Thời gian 07 

giờ 00 phút ngày 27/7/2021 (Thay Giấy mời).  

+ Địa điểm: Tại Trường Trung học Phổ thông Hữu Lũng (Địa chỉ số 123, 

đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng).   

- Ngày 29/7/2022: Tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính tại Trường Trung học 

Phổ thông Hữu Lũng.  

+ Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ: Khai mạc kỳ thi tuyển. 

+ Từ 08 giờ 00 phút:  Tổ chức thi.  
 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ban, tổ phục vụ kỳ 

thi tuyển viên chức năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp thực 

hiện nội dung trên./. 

              
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- HĐ thi tuyển viên chức; 

- Ban giám sát; 

- Các ban, tổ phục vụ; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
   

 

    

 

Trần Quốc Phong 
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