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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 
  

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 Văn bản số 1195/UBND-NV ngày 10/8/2022 về việc phối hợp tổ 

chức thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022; Thông báo số 458/TB-HĐTD 

ngày 05/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 về việc thông báo 

hình thức, thời gian địa điểm tổ chức thi vòng 2. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập các thí sinh tham gia thi 

vòng 2, phần thi nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 cụ 

thể như sau: 

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 tham dự thi vòng 2) 
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Lưu ý: Thí sinh khi đến dự thi phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân 

hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối 

chiếu khi gọi thí sinh 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;                                                                            

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát kỳ thi năm 2022; 

- Các thí sinh;  

- Niêm yết tại UBND huyện;  

- VPHĐND&UBND (Trang TTĐT);  

- Lưu: VT, HĐTD 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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