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UBND HUYỆN VĂN QUAN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC 

 

  : 83/TB-HĐTDVC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            

       Văn Quan,  ngày 25 tháng 10 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

 Triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức huyện Văn Quan năm 2018 

 

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Căn cứ Thông tư s  15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi 

dưỡng đ i với viên chức; Thông tư s  16/2012/TT-BNV, ngày 28/12/2012 của bộ 

Nội vụ, về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế tổ chức thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp đ i với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp đ i với 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 Quyết định s  3045/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện, về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2018; 

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

ban nhân dân huyện Văn Quan, về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

năm 2018; 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Văn Quan thông báo triệu tập thí sinh 

dự tuyển viên chức năm 2018 như sau: 

1. Thời gian tổ chức thi tuyển: 

1.1. Ngày 09 tháng 11 năm 2018:  

- Khai mạc: Từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút. 

- Thi viết kiến thức chung: Từ 8 giờ đến 10 giờ.  

- Thi viết tiếng Anh:  Từ 14 giờ đến 15 giờ. 

- Thi trắc nghiệm Tin học: Từ 15 giờ 30 đến 16 giờ:  

1.2. Ngày 10 tháng 11 năm 2018: 

- Thi trắc nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, đ i với thi giáo viên Mầm non: 

Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ. 

- Thi viết chuyên môn nghiệp vụ, đ i với thi giáo viên Trung học phổ thông: 

Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.  

- Thi thực hành giáo viên Mầm non: Từ 14 giờ đến 17 giờ.  
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1.3. Ngày 11 tháng 11 năm 2018:  

Thi thực hành giáo viên Mầm non và giáo viên Trung học phổ thông: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ. 

- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.  

 2. Địa điểm tổ chức thi: 

 Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan huyện Văn Quan, ph  Tân Xuân, 

thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng  ơn.  

Lưu ý:  

- Tất cả các thí sinh đủ điều kiện dự thi (Theo Thông báo s  183/TB-UBND) 

phải có mặt trước 7 giờ để dự khai mạc đúng thời gian quy định.  

 - Thí sinh phải mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân 

có dán ảnh, để đ i chiếu trước khi vào phòng thi. 

-    báo danh, s  phòng thi được niêm yết tại địa điểm thi trước ngày thi 01 

ngày. Đề nghị các thí sinh tự đ i chiếu thông tin cá nhân với danh sách niêm yết, 

nếu có sai sót thông báo ngay cho Hội đồng tuyển dụng (qua phòng Nội vụ) theo 

s  điện thoại: 0366.986.868 để được chỉnh sửa kịp thời trước khi vào phòng thi. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Văn Quan thông báo cho các thí sinh 

biết để thực hiện đúng thời gian và địa điểm trong thông báo này.  

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

huyện 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; 

- Trường THC  thị trấn huyện Văn Quan; 

- Văn phòng HĐND và UBND; 
- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
 

 

 

(Đã ký) 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Đình Đại 

  

 

 

 

 


