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

 HUYỆN VĂN LÃNG                                              Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc 

             

 Số: 2452/TB-UBND                                    Văn Lãng, ngày 04 tháng 10 năm 2018 

   

THÔNG BÁO 

Một số nội dung trong việc tuyển dụng viên chức 

sự nghiệp năm 2018 
 

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; Thông tư số 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 đối với viên chức; Thông tư số 

16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, 

xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối 

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

đối với viên chức; 

Thực hiện Văn bản số 828/UBND-NC ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường công tác QLNN trong tuyển dụng viên chức năm 

2018; 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo một số nội dung về việc 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: 

I. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC: THI TUYỂN 

Tại Thông báo số 1646/TB-UBND ngày 04/7/2018 của UBND huyện 

Văn Lãng đã thông báo: Thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành gồm 02 (hai) 

bài thi: Bài thi viết thời gian 180 phút về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

chuyên ngành theo vị trí việc làm thí sinh dự tuyển; Bài thi thực hành, thời gian 

30 phút về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm thí 

sinh dự tuyển. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo thay đổi bài thi viết thời gian 180 phút 

về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm thí sinh dự 

tuyển bằng bài thi Trắc nghiệm thời gian 30 phút về kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm thí sinh dự tuyển. 

II. TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ THU PHÍ THI TUYỂN: 

1. Tổ chức hướng dẫn ôn tập: 

Hội đồng tuyển dụng tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh với thời gian, 

địa điểm như sau:  

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút,  Chủ nhật, ngày 07/10/2018. 

- Địa điểm: Tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn 

Lãng, tại thôn Tân Hội, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thu phí thi tuyển: 
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Việc thu phí thi tuyển được thực hiện theo 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. 

Trên cơ sở số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển, Mức thu phí tuyển dụng đối 

với mỗi thí sinh đăng ký là 500.000 đồng/người.  

Lưu ý: Thí sinh không nộp phí tuyển dụng thì không đủ điều kiện thi 

tuyển. 

III. TỔ CHỨC THI TUYỂN: 

- Thời gian: Dự kiến Từ 6 giờ 45 phút, ngày 27/10/2018 đến hết các 

môn thi 

(Lịch thi cụ thể sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo sau). 

- Địa điểm: Tại Trường THCS thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

UBND huyện Văn Lãng thông báo một số nội dung về việc tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp năm 2018 như trên./. 
 
 

                     KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                             PHÓ CHỦ TỊCH 
 - Sở Nội vụ;  

 - CT, PCT UBND huyện;           

 - Phòng Nội vụ; 

 - Trang TTĐT huyện;  

 - Thí sinh dự thi; (80)                                                         

 - Lưu: VT, HSTD.                                                                

                                                                                 Đường Thị Xuyến
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UBND HUYỆN VĂN LÃNG LỊCH THI CHI TIẾT  

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VCSN 

NĂM 2018 
KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 

 

  (Kèm theo Thông báo số              /TB-UBND ngày    /    /2018 của UBND huyện Văn Lãng) 

     

STT 
Ngày 

tháng năm 
Thời gian Nội dung Hình thức thi Môn thi 

Thời gian 

thi 
Ghi chú 

1 
Buổi sáng 

ngày 

22/8/2017 

6 giờ 45 Tập trung thí sinh     

7 giờ 00 Khai mạc kỳ thi     

7 giờ 40 Thí sinh vào phòng thi 
Thi trắc 

nghiệm bài thi 

điều kiện 

Tin học 30 phút 

  

7 giờ 55 Giao đề thi   

8 giờ 00 Tính giờ   

8 giờ 30 Thu bài   

Nghỉ giữa giờ 60 phút     

2 
Buổi sáng 

ngày 

22/8/2017 

9 giờ 30 Thí sinh vào phòng thi 

Thi viết bài thi 

điều kiện 
Ngoại ngữ 60 phút 

  

9 giờ 40 Giao đề thi   

9 giờ 45 Tính giờ   

10 giờ 45 Thu bài   

        

3 

Buổi 

chiều 

ngày 

22/8/2017 

13 giờ 30 Tập trung thí sinh 

Thi trắc 

nghiệm 

Chuyên môn 

nghiệp vụ 
30 phút 

  

13 giờ 40 Thí sinh vào phòng thi   

13 giờ 50 Giao đề thi   

14 giờ 00 Tính giờ   

14 giờ 30 Thu bài   

        

4 
Buổi sáng 

ngày 

23/8/2017 

7 giờ 30 Tập trung thí sinh 

Thi viết Kiến thức chung 120 phút 

  

7 giờ 40 Thí sinh vào phòng thi   

7 giờ 50 Giao đề thi   

8 giờ 00 Tính giờ   

10 giờ 00 Thu bài   
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 UBND HUYỆN VĂN LÃNG LỊCH THI CHI TIẾT  

 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VCSN NĂM 2018 
KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 

 

   (Kèm theo Thông báo số              /TB-UBND ngày    /    /2018 của UBND huyện Văn Lãng) 

          

          

STT 
Ngày 

tháng năm 
Thời gian 

Phòng 

thi 
Hình thức thi 

Chuyên 

ngành 

Nhóm 

Giám 

khảo 

Số báo danh 

dự thi 

Thời gian 

thi 
Ghi chú 

1 

Buổi 

chiều 

ngày 

23/8/2017 

13 giờ 15 

1 
Thi thực 

hành 
SP Mầm non 1 01 - 28 

30 

phút/thí 

sinh 

Thí sinh tập trung từ 13 giờ 00 

2 
Thi thực 

hành 
SP Mầm non 2 29 - 56 Thí sinh tập trung từ 13 giờ 00 

2 
Buổi sáng 

ngày 

24/8/2017 

7 giờ 15 3 
Thi thực 

hành 
SP Mầm non 

1 57 - 68 Thí sinh tập trung từ 7 giờ 00 

2 69 - 84 Thí sinh tập trung từ 7 giờ 00 

          

 
Ghi chú: Thí sinh tham dự thi lần lượt từ số báo danh nhỏ đến lớn, nếu hết buổi thi chưa hết số thí sinh sẽ tiếp tục thi vào buổi thi 

hôm sau. 

 


