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         UBND HUYỆN VĂN QUAN 

         HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG    

VIÊN CHỨC 

 

                4 /TB-HĐTDVC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Văn Quan,  ngày 03 tháng 8 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

 V   i c    ch c  n  hi và thi  uyển  iên ch c năm 2018 
________________________ 

Căn cứ theo Thông tư  s  228/2016/TT-BTC ngày 11/11/201  quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 

hạng công chức, viên chức 

 Căn cứ Quyết định s 1210/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng  ơn, về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức thuộc 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2018; 

Căn cứ Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc tuyển dụng viên chức năm 2018; 

Căn cứ Quyết định s  2816 /QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện, về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018.

  

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Văn Quan thông báo tổ chức ôn thi 

tuyển viên chức năm 2018 như sau: 

 1. T  ch c  n  hi 

 - Thời gian 01 buổi  Từ 8 giờ ngày 12/8/2018 

 - Địa điểm  Hội trường UBND huyện Văn Quan, ph  Đức Tâm I, thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng  ơn. 

 2. T  ch c thi tuyển: 

 2.1 Thời gian thi: Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 năm 2018 

 Khai mạc 7 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2018 

 2.2 Nội dung thi, hình thức thi:  

 - Thi viết kiến thức chung. 

 - Thi trắc nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ. 

 - Thi thực hành.  

 - Thi viết Ngoại ngữ. 

- Thi trắc nghiệm Tin học. 

 2.3 Địa điểm thi  Trường THCS thị trấn Văn Quan, ph  Tân Xuân, thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng  ơn. 

 3. Tài li u, l  phí  uyển dụng: 
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 - Phát hành tài liệu: Ngày 12 tháng 8 năm 2018, tại phòng Nội vụ huyện 

Văn Quan. 

 - Lệ phí tuyển dụng: 

 + Thu lệ phí tuyển dụng  Ngày 12 tháng 8 năm 2018, nộp tại Phòng Nội vụ 

Văn Quan 

 + Mức thu  400.000đồng/1 thí sinh. 

 Lưu ý:  

- Đến 17 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2018, thí sinh nào không đến nộp lệ phí 

tuyển dụng thì coi như không tham gia dự tuyển đợt này. 

- Tài liệu ôn thi giáo viên Mầm non có nội dung giống như tài liệu ôn thi 

năm 2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Văn Quan. 

- Tất cả các thí sinh có nhu cầu mua tài liệu thì đăng ký với phòng Nội vụ 

huyện Văn Quan chậm nhất ngày 12/8/2018 (đăng ký trực tiếp tại phòng Nội vụ  

hoặc qua số điện thoại 02053. 831. 998). 

 Văn bản này được thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của 

huyện Văn Quan và niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện Văn Quan./. 

  

Nơi nhận:                                                               
-  ở Nội vụ;                                                                        

- TT. HU; HĐND;                                                                    
- CT; PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐTD; 

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Các đơn vị liên quan; 
- Lưu  VT, NV. 

             KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

            PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

(đã ký) 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

Lê Xuân Trường 
  

 

 

 
 


