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THÔNG BÁO 

Về việc xem xét tiếp nhận vào viên chức sự nghiệp năm 2020 
 

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; 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 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của 

Bộ Nội vụ, Ủy ban dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính 

sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc 

thiểu số; 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào viên chức huyện Văn 

Lãng thông báo một số nội dung về việc xem xét tiếp nhận vào viên chức sự 

nghiệp năm 2020 như sau: 

I.  NỘI DUNG XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH: 

- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu 

mang tính đặc thù của đơn vị sự nghiệp; 

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn và thực hành về trình độ hiểu biết 

chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tiếp nhận 

vào viên chức; 

Người đủ điều kiện về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ được xác định như sau: 

+ Điểm phỏng vấn và thực hành được tính theo thang điểm 100. 

+ Phải có điểm phỏng vấn và thực hành đạt từ 50 điểm trở lên; 

- Không thực hiện bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TRA SÁT HẠCH 

 1. Thời gian tổ chức phỏng vấn và thực hành: Buổi sáng ngày 19/6/2020, 

bắt đầu từ 8 giờ 00 phút.  

 2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Nhà B, trụ sở UBND huyện Văn Lãng 

(thuộc khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). 

Lưu ý: Khi đến phỏng vấn và thực hành thí sinh phải mang theo Giấy 

Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác. 
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- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tiếp nhận vào viên chức được 

niêm yết tại Trụ sở UBND huyện và đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện 

Văn Lãng tại địa chỉ http://www.langson.gov.vn/vanlang/ 

- Các thí sinh không được mang theo tài liệu vào phỏng vấn và thực hành. 

Hội đồng kiểm tra sát hạch xét tiếp nhận vào viên chức sự nghiệp năm 2020 

huyện Văn Lãng thông báo một số nội dung về việc xét tiếp nhận vào viên chức sự 

nghiệp năm 2020 như trên./. 
 

                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
Nơi nhận:               
 - Sở Nội vụ;  

 - CT, PCT UBND huyện;           

 - Phòng Nội vụ; 

 - Trang TTĐT huyện;                                                           

 - Lưu: VT, HSTD.                                                                
 

                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                                                                  Đường Thị Xuyến 
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