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UBND HUYỆN VĂN QUAN 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN   

VIÊN CHỨC 

 

Số: 40 /TB-HĐTTVC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

Văn Quan, ngày  11  tháng 9 năm 2020        

THÔNG BÁO 

 Về việc danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển,  tổ chức thi tuyển, danh 

mục tài liệu và thu lệ phí thi tuyển viên chức năm 2020 

           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 tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2020; 

Thực hiện Thông báo số 67/TB-UBND ngày 10/4/2020 của UBND 

huyện Văn Quan về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc UBND huyện Văn Quan năm 2020; 

Thực hiện Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND 

huyện Văn Quan về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020. 

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

thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: 

 I. Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển: 112 người (có danh sách 

kèm theo). 

 II. Tổ chức thi tuyển: 

 1. Thời gian thi, hình thức, nội dung thi:  

1.1 Thi tuyển vòng 1: dự kiến ngày 27/9/2020. Khai mạc 7 giờ ngày 

27 tháng 9 năm 2020. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính: 

- Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức, chủ 

trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những hiểu 

biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, chức trách nhiệm vụ của viên chức 

theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.  

- Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi thi Tiếng Anh. Thời gian thi 30 

phút. 
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- Không thi tin học do vòng 1 thi trên máy vi tính. 

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng tại phần I, 

phần II, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì người dự tuyển được thi 

tiếp vòng 2 theo quy định. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi 

vòng 1 trên máy tính. 

1.2. Thi tuyển vòng 2: dự kiến ngày 11/10/2020. 

- Hình thức: thi viết 

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ 

của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

-  Thời gian 180 phút. 

- Thang điểm: 100 điểm. 

 2. Địa điểm thi: Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở 

huyện Văn Quan, phố Đức Tâm 1, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 III. Danh mục tài liệu: 

 1.1. Vòng 1, thi trắc nghiệm trên máy vi tính: 

 a) Phần thi Kiến thức chung: 05 đầu mục tài liệu 

 b) Phần thi ngoại ngữ: Thi môn tiếng Anh, nội dung tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

1.2 Vòng 2, thi viết: Danh mục tài liệu theo từng vị trí việc làm tuyển 

dụng. 

(Có danh sách cụ thể danh mục tài liệu gửi kèm theo, thí sinh chủ động 

tự chuẩn bị tài liệu ôn thi).  

IV. Thu phí dự thi  

1. Lệ phí dự thi: 400.000 đồng/người (Thông tư số 228/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 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). 

2. Thời gian thu phí: từ ngày 15/9/2020 đến ngày 18/9/2020  (trong giờ 

hành chính, ngày làm việc) 

Lưu ý: Đến 17 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2020, thí sinh nào không 

đến nộp lệ phí tuyển dụng thì coi như không tham gia dự thi tuyển đợt này. 

c) Địa điểm thu phí dự thi: tầng 2, Phòng Nội vụ huyện Văn Quan (gặp 

đồng chí  Hoàng Thị Hương Giang, công chức Phòng Nội vụ huyện, số điện 

thoại 0366.986.868). 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2014/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Các thí sinh đến nộp lệ phí thực hiện đầy đủ hướng dẫn của Bộ Y tế về 

việc phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. 

 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:                                                               
- Sở Nội vụ;                                                                        

- TT. HU; HĐND;                                                                    

- CT; PCT UBND huyện; 
- Thành viên HĐTTVC; 

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lương Mai Tú 
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