
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3045/QĐ-UBND                                 Văn Quan, ngày 03  tháng 8 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2018 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Căn cứ Quy t định số 25/2008/QĐ-U N  ngày 31/10/2008 của U   an 

nh n d n t nh L ng Sơn  an hành Quy định về ph n c ng, ph n c p quản lý tổ 

chức    máy,  iên ch  và cán   , c ng chức, viên chức; 

 Căn cứ Quy t định số 1210/QĐ-U N  ngày 27/6/2018 của Chủ tịch Ủy  an 

nh n d n t nh L ng Sơn, về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức thu c 

các đơn vị sự nghiệp trực thu c Ủy  an nh n d n c p huyện năm 2018; 

Xét đề nghị của H i đồng tuyển dụng viên chức, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức kì thi tuyển dụng viên chức năm 2018 huyện Văn Quan, 

như sau: 

1. Hình thức tổ chức: Thi tuyển. 

2. Nội dung thi tuyển: 

 - Thi vi t ki n thức chung. 

 - Thi vi t trắc nghiệm chuyên m n nghiệp vụ. 

 - Thi vi t Ngo i ngữ.  

 - Thi vi t trắc nghiệm Tin học.   

- Thi thực hành. 

 3. Thời gian thi: Từ ngày 25 đ n  ngày 28 tháng 8 năm 2018. 

 4. Địa điểm: Trường Trung học cơ sở thị tr n Văn Quan, phố T n Xu n, thị 

tr n Văn Quan, huyện Văn Quan, t nh L ng Sơn. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng HĐN  và U N  huyện, Chủ tịch H i đồng 

tuyển dụng viên chức, Trưởng phòng N i vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quy t định này./. 

Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH  
- Như Điều 2 (TH); 

- Sở N i vụ; 
- CT, các PCT U N  huyện;        

- Các TV H i đồng tuyển dụng; (Đã ký) 

- Trang TTĐT của huyện (để c ng khai); 
- Lưu: VT, NV. 

                                                                                                       Nguyễn Đình Đại 


