
UBND HUYỆN VĂN LÃNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2021 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 396/TB-HĐTD Văn Lãng, ngày 22 tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Hình thức, nội dung thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 1 

kỳ thi tuyển viên chức huyện Văn Lãng năm 2021 

 

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; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp đối với viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức;  

Căn cứ Thông báo số 174/TB-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện về 

việc tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện 

Văn Lãng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; 

        Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 huyện Văn Lãng thông 

báo hình thức, nội dung thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 1 như sau: 

1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.  

2. Nội dung thi: Gồm 2 phần: 

 Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. 

Thời gian thi 60 phút; 

 Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút 

(phần thi giành cho thí sinh đăng ký thi Tiếng anh do không thuộc đối tượng được miễn thi 

ngoại ngữ) . 

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: 

 - Thời gian thi: Ngày 31/7/2021 (thứ Bảy); thời gian khai mạc, ca thi cụ thể sẽ 

thông báo sau. 

 - Địa điểm tổ chức kỳ thi: Tại Trường Tiểu học thị trấn Na Sầm, địa chỉ: Khu 

2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo để thí sinh biết, thực hiện./. 
Nơi nhận:       
 - Sở Nội vụ;  

 - TT Huyện uỷ; 

 - TT HĐND huyện; 

 - CT, PCT UBND huyện; 

 - VP HĐND&UBND huyện; 

 - Phòng Nội vụ (2b);                                                           

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo;                           

 - Trung tâm VH, TT và TT huyện; 

- Trang TTĐT huyện;                                                                                                                                                    
 - Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bế Thị Vẫn 
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