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THÔNG BÁO 

Nội dung ôn tập và các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2  

kỳ thi tuyển bổ sung viên chức năm 2022 huyện Hữu Lũng  

 

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

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

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ 

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 1833/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND huyện 

Hữu Lũng về việc tuyển dụng bổ sung viên chức theo Quyết định số 1833/QĐ-

UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của Chủ tịch 

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

Hữu Lũng năm 2022; 

Hội đồng tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022 huyện Hữu Lũng 

thông báo: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 

Sau khi kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển (vòng 1), có 257 thí sinh đủ điều kiện tham dự 

thi vòng 2 kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức theo Quyết định số 1833/QĐ-

UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

(Có danh sách thí sinh kèm theo) 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức thi vòng 2 

- Thời gian tổ chức thi: 01 ngày, dự kiến ngày 09/4/2023 (Chủ nhật). 

+ Buổi sáng khai mạc lúc 07 giờ 00 phút, thời gian bắt đầu thi lúc 07 giờ 30 

phút đối với Khối Mầm non và Trung tâm Phát triển quỹ đất. 
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+ Buổi chiều khai mạc lúc 13 giờ 15 phút, thời gian bát đầu thi lúc 13 giờ 

30 phút đối với Khối Tiểu học và Trung học cơ sở) 

- Hình thức thi: 

+ Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục thi thực hành (các khối Mầm non, 

Tiểu học và THCS), thời gian chuẩn bị 15 phút, thực hành giản 15 phút. 

+ Đối với sự nghiệp khác thi viết: Thời gian làm bài 180 phút. 

- Địa điểm tổ chức thi (Có Thông báo triệu tập thí sinh sau) 

 Dự kiến tổ chức thi 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. 

Thí sinh khi đến dự thi phải xuất trình Giấy Căn cước công dân hoặc các 

giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (Có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu 

khi gọi vào phòng thi. 

3. Nội dung ôn tập 

3.1. Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục:  

Thi thực hành đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học và Giáo viên THCS 

hạng hạng III, thời gian làm bài của thí sinh là 30 phút. Trong đó thời gian 

chuẩn bị soạn bài 15 phút, thực hành thi 15 phút/01 thí sinh (Thời gian chuẩn bị 

bài, thí sinh được sử dụng sách giáo khoa và sách hướng dẫn giáo viên). 

- Khối Mầm non thực hành 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. 

- Khối Tiểu học thực hành giảng sách giáo khoa lớp 4, 5. Riêng môn Tiếng 

Anh và Tin học chương trình sách giáo khoa Lớp 3. 

- Khối Trung học cơ sở thực hành giảng sách giáo khoa lớp 8, 9 (Tùy theo 

vị trí việc làm). 

 3.2. Đối với đơn vị sự nghiệp khác: 

- Vị trí việc làm đối với kế toán viên hạng III (Luật Kế toán số 

88/2015/QH13; Nghị định 174/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của 

luật kế toán; Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, 

đơn vị sự nghiệp.  

- Vị trí việc làm đối với địa chính viên hạng III (Luật đất đai năm 

2013/2013/QH13; Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 16/06/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất 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 2013, Nghị định số 
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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) 

(Tài liệu ôn tập các thí sinh tự đăng tải theo nội dung thông báo) 

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện tại địa 

chỉ: https://Huulung.langson.gov.vn/ và niêm yết công khai tại trụ sở UBND 

huyện Hữu Lũng. 

Hội đồng tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022 huyện Hữu Lũng 

thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 được biết./.  
 

Nơi nhận: 
- Thí sinh dự thi;  

- Các thành viên HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- VP HĐND và UBND huyện 

(Đăng tải trên Trang TTĐT); 

- Lưu: VT, HSTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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