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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm thi vòng 1, triệu tập thí sinh thi vòng 2 

kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 

 

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển viên chức ban hành kèm theo thông tư số 

06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;  

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; 

Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Văn 

Lãng tổ chức triển khai việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021. 
 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo: 
 

1. Kết quả điểm thi vòng 01 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Văn Lãng 

năm 2021 đối với 121 thí sinh đủ điều kiện dự thi (kết quả điểm chi tiết tại phụ lục 

đính kèm) được đăng tải trên website huyện Văn Lãng tại địa chỉ 

http://vanlang.langson.gov.vn/. 

2. Triệu tập 100 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 

a) Thời gian tổ chức thi vòng 2: Ngày 20/8/2021 (Thứ Sáu) 

- Từ 6 giờ 45 phút, thí sinh phải có mặt để thực hiện thủ tục vào địa điểm thi 

(xuất trình kết quả xét nghiệm covid, thực hiện phòng chống covid, học tập nội quy) 

- Từ 7 giờ 20 phút: Thực hiện thi vòng 2. 

 b) Địa điểm thi vòng 2: Trường Tiểu học thị trấn Na Sầm, địa chỉ: Khu 2, thị 

trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Đối với vị trí việc làm Biên tập viên, 

địa điểm thi tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Văn Lãng). 

 c) Nội dung, hình thức thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề 

nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm; Hình thức: Phỏng vấn (riêng vị 

trí Biên tập viên, hình thức thi: Thực hành). 

 3. Thí sinh thực hiện xét nghiệm phòng, chống dịch covid-19 tại các cơ sở y tế 

có thẩm quyền bằng phương pháp xét nghiệm chẩn đoán nhanh (RDT) hoặc hoặc xét 

nghiệm sinh học phân tử realtime (RT-PCR), đảm bảo hoàn thành trong ngày 19/8/2021 

(lưu ý đến thời điểm dự thi còn giá trị theo quy định của cơ quan y tế). 

  4. Thí sinh đến dự thi cần xuất trình các loại giấy tờ sau: 

 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; những thí sinh 

không có giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân phải có một trong các 

giấy tờ sau: hộ chiếu, giấy phép lái xe… (rõ ảnh) để kiểm tra khi vào phòng thi. 
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 - Giấy chứng nhận đã xét nghiệm COVID-19 (không có sẽ không được tham gia thi) 

 5. Tuân thủ 5K về phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm thi. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo để thí sinh biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:       
 - Sở Nội vụ;  

 - Thí sinh dự thi; 

 - Thành viên HĐTD huyện;  

 - Ban Giám sát;                         

 - Trang TTĐT huyện;                                                                                                                                                    
 - Lưu: VT, HSTDVC.  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bế Thị Vẫn 
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