UBND HUYỆN VĂN QUAN
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN
VIÊN CHỨC

Số : 53 /TB-HĐTTVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Văn Quan, ngày 12 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức huyện Văn Quan năm 2020 (vòng 2)
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 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;
Căn cứ 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;
Căn cứ 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 thi tuyển viên chức huyện Văn Quan thông báo triệu tập thí sinh
dự tuyển viên chức năm 2020 (Vòng 2) như sau:
1. Lịch thi tuyển viên chức (vòng 2)
- Thời gian: 01 buổi từ 7 giờ 30 phút, ngày 18/10/2020
- 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 tổ chức 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.
3. Một số lưu ý đối với thí sinh:
- Thí sinh phải mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân
có dán ảnh, để đối chiếu trước khi vào phòng thi.
- Danh sách phòng thi được niêm yết tại địa điểm thi trước ngày thi 01 ngày.
Đề nghị các thí sinh tự đối chiếu thông tin cá nhân với danh sách niêm yết, nếu có
sai sót thông báo ngay cho Hội đồng thi tuyển (qua phòng Nội vụ) theo số điện
thoại: 0366.986.868 để được chỉnh sửa kịp thời trước khi vào phòng thi.

1

Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Văn Quan thông báo cho các thí sinh
tham dự thi tuyển được biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- TT. HU; HĐND;
- CT; PCT UBND huyện;
- Đoàn Giám sát tỉnh;
- Thành viên HĐTTVC;
- Các thí sinh dự tuyển;
- Trường PTDT NT THCS huyện Văn Quan;
- Văn phòng HĐND và UBND;
- Ban Giám sát;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lương Mai Tú
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