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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: 2823/TB-UBND                               Văn Lãng, ngày 12 tháng 11 năm 2018 

  

  

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh và phòng thi kỳ 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;  

Căn cứ 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;  

Căn cứ 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 Công văn số 1079/SNV-CCVC, ngày 17/10/2018 của Sở Nội vụ 

về việc tổ chức thi thực hành, phỏng vấn; 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo danh sách thí sinh và phòng thi 

kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: 

I. Số phòng thi: 03. 

 II. Số thí sinh theo phòng thi:  

STT 
Phòng 

thi 
Chuyên ngành 

Số lượng 

thí sinh 
Ghi chú 

1 01 
Sư phạm Mầm non 

Sư phạm Toán 
10 + 16 

 

2 02 Sư phạm Mầm non 26 
 

3 03 Sư phạm Mầm non 25 
 

Cộng   
 

77 
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(Giảm 03 thí sinh do chưa nộp lệ phí thi) 

(Có danh sách phòng thi kèm theo) 

* Một số lưu ý: 

Thực hiện Công văn số 1079/SNV-CCVC, ngày 17/10/2018 của Sở Nội vụ 

về việc tổ chức thi thực hành, phỏng vấn: 

- Thí sinh vào phòng thi thực hành sẽ bốc thăm đề thi (câu hỏi), đồng thời sẽ 

bốc thăm mã số dự thi với thư ký phòng thi. 

- Sau khi hết thời gian chuẩn bị, thí sinh nộp lại mã số dự thi, đề thi đã bốc 

thăm cho giám khảo chấm thi và tiến hành phần thi thực hành (phỏng vấn). 

- Ký xác nhận vào biểu tổng hợp điểm của thí sinh. 

- Bổ sung nội dung thi: chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy bậc Mầm non 

(Nhóm lớp 4 và 5 tuổi; 5 và 6 tuổi – Đối với thí sinh thi vào vị trí Giáo viên Mầm 

non) 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo danh sách thí sinh và phòng thi 

kỳ 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;                                                           

 - Lưu: VT, HSTD.  

 

                                                               

                                                                                   Đường Thị Xuyến 
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