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THÔNG BÁO 

Hình thức thi tuyển, thời gian, địa điểm thi và tài liệu ôn tập thi tuyển 

 viên chức huyện Hữu Lũng năm 2022 (vòng 2) 
  

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

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

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

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 842/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện, thành phố năm 2022; 

Căn cứ Thông báo số 65/TB-UBND ngày 25/5/2022 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 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch 
UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022; 

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

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

2022; 

Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 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 2022; 

Căn cứ cuộc họp ngày 04/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 
2022; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo hình thức thi tuyển, 

thời gian, địa điểm thi và tài liệu ôn tập thi vòng 2 phần thi nghiệp vụ chuyên 

ngành, kỳ thi tuyển viên chức năm 2022, cụ thể như sau: 
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1. Hình thức thi: Thi viết và thực hành 

1.1. Thi viết: Đối với vị trí việc làm gồm (Địa chính viên hạng III, Thẩm 

kế viên hạng III, Giáo viên THCS hạng III và Giáo viên Mầm non hạng III); 

Thời gian thi viết 180 phút. 

1.2. Thi thực hành: Đối với giáo viên tiểu học hạng III, thời gian làm bài 

của thi sinh là 45 phút trong đó chuẩn bị soạn bài 30 phút; thực hành 15 phút/01 

thí sinh. 

2. Thời gian thi: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 20/8/2022(Thứ bảy) 

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) 

4. Nội dung ôn tập 

(Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo, thí sinh tự đăng tải tài liệu đính 

kèm và tự ôn tập) 

5. Một số lưu ý đối với thí sinh  

- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút. 

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

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

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo để các thí sinh biết và 

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

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn (B/c);                                                                            

- Các thí sinh;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐTD; 

- Ban giám sát kỳ thi năm 2022; 

- Niêm yết tại UBND huyện;  

- Văn phòng HĐND và UBND (Trang 

TTĐT huyện);  

- Lưu: VT, HĐTD 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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NỘI DUNG ÔN TẬP THI (VÒNG 2)  
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-HĐTDVC ngày       /8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức huyện Hữu Lũng) 
________________________________ 

I. Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm giáo viên Mầm non (Thi viết). 

1. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Ban hành điều lệ Trường mầm non. 

2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non mẫu 

giáo nhỡ 4-5 tuổi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

II. Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm giáo viên tiểu học (Thi thực 

hành). 

Soạn và trình bày một bài giảng thuộc các môn Toán, Tiếng việt, tiếng 

Anh, Tin học và Giáo dục thể chất trong chương trình lớp 5 hiện hành theo vị trí 

đăng ký thi tuyển. 

III. Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở 

các nhóm chuyên ngành đào tạo (Thi viết). 

* Nhóm chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Giáo dục THCS (giáo viên Sư 

phạm Toán, Giáo viên Sư phạm Vật lý, sư phạm Hóa, Sư phạm Ngữ Văn, Sư 

phạm Địa lý, Mĩ Thuật). 

1. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

2. Thông tư số 58/2011/TT-BGD ĐT ngày 12/12/2011 về quy chế đánh 

giá xếp loại học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. 

3. Thông tư số 26/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/8/2020 về quy sửa đổi bổ 

sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban 

hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGD ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ giáo 

dục và Đào tạo. 

Hướng dẫn học sinh và giải các bài tập thuộc chương trình lớp 9 cấp 

Trung học cơ sở hiện hành theo vị trí thí sinh đăng ký thi tuyển.  

IV. Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm Trung tâm phát triển đất 

(Địa chính viên hạng III). 

- Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh ban 

hành quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thưòng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước 

thu hồi để thực hiện các dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 
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2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

và các quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ tư pháp Quy định việc 

tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất. 

V. Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm Đội quản lý trật tự đô thị 

(Thẩm kế viên hạng III). 

- Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ 

về Xử phạt vi phạm hành chính vê xây dựng. 

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 

sắt 

 -----HẾT------ 
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