
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

 

Số: 215/TB-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc 

 

Văn Lãng, ngày 28 tháng 7 năm 2020 

   

THÔNG BÁO 

Thời gian thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy 

định 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 số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực 

hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày      /7/2020 của UBND 

huyện về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo thời gian thi vòng 1 kỳ thi 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: 

1. Thời gian tổ chức thi: ngày 06/8/2020. 

Thí sinh tập trung: 6 giờ 45 phút ngày 06/8/2020. 

(Lịch thi cụ thể kèm theo thông báo này). 

2. Địa điểm: Tại Trường Tiểu học thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn.  

UBND huyện Văn Lãng thông báo thời gian thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp năm 2020 như trên./. 
 

                    
Nơi nhận:                                    
 - Sở Nội vụ;                                                                 
 - CT, PCT UBND huyện;                                                                      

 - Phòng Nội vụ; 

 - Trang TTĐT huyện;  

 - Lưu: VT, HSTD.                              

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 

 

                                                                                                                        

http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html


 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

 

LỊCH THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

HUYỆN VĂN LÃNG NĂM 2020 

  

     

STT 

Ngày 

tháng 

năm 

Thời gian Nội dung Hình thức thi Môn thi 
Thời gian 

thi 
Ghi chú 

1 
Buổi sáng 

ngày 

  06/8/2020 

6 giờ 45 Tập trung thí sinh     

7 giờ 00 Khai mạc kỳ thi     

7 giờ 50 Thí sinh vào phòng thi 

Thi trắc 

nghiệm  
Kiến thức chung 60 phút 

 

8 giờ 00 Giao đề thi   

8 giờ 10 Tính giờ   

9 giờ 10 Thu bài   

Nghỉ giữa giờ 60 phút     

2 
Buổi sáng 

ngày 

06/8/2020 

10 giờ 00 Thí sinh vào phòng thi 

Thi trắc 

nghiệm 
Tin học  30 phút 

  

10 giờ 10 Giao đề thi   

10 giờ 15 Tính giờ   

10 giờ 45 Thu bài   

        

3 
Buổi chiều 

ngày 

06/8/2020 

13 giờ 30 Tập trung thí sinh 

Thi trắc 

nghiệm 
Ngoại ngữ 30 phút 

  

14 giờ 00 Thí sinh vào phòng thi   

14 giờ 10 Giao đề thi   

14 giờ 15 Tính giờ   

14 giờ 45 Thu bài   

 


