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Số: 461/TB-UBND    Văn Lãng, ngày  29  tháng 7 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Thay đổi một số nội dung tại Thông báo số 396/TB-UBND  

ngày 08/6/2022 về tuyển viên chức năm 2022 
 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Văn bản số 712/SNV-CCVC ngày 13/ /2022 của S  N i vụ về vi c 

h  ng d n m t số m t số n i dung t  chức tuyển dụng viên chức đ n vị s  nghi p 

c ng l p; 

Căn cứ Th ng báo số 39 /TB-UBND ngày 08/ /2022 của Chủ tịch UBND 

huy n về vi c tuyển dụng viên chức năm 2022.  

Ủy ban nhân dân huy n Văn Lãng thông báo thay đ i n i dung tại Thông báo 

số 39 /TB-UBND ngày 08/6/2022 về tuyển dụng viên chức năm 2022, nh  sau: 

Thay đ i n i dung “PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG” đ ợc quy định tại 

mục V, Thông báo số 396/TB-UBND nh  sau: 

1. Hình thức tuyển dụng: Th ng qua xét tuyển. 

2. Nội dung xét tuyển 

a) Vòng 1: Kiểm tra điều ki n d  tuyển tại Phiếu đăng ký d  tuyển theo yêu cầu 

của vị trí vi c làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì ng ời d  tuyển đ ợc tham d  vòng 2. 

b) Vòng 2: Thi m n nghi p vụ chuyên ngành 

- Hình thức thi:  

 + Th c hành đối v i các vị trí vi c làm:  Giáo viên mầm non hạng III; giáo viên 

tiểu học hạng III; giáo viên THCS hạng III; giáo viên THPT hạng III; 

+ Phỏng vấn: Đối v i các vị trí vi c làm: Địa chính viên hạng III, Quan trắc viên 

tài nguyên m i tr ờng, Kỹ s  hạng III, Chẩn đoán viên b nh đ ng v t hạng III, Kế 

toán, kế toán viên trung cấp, y sĩ  hạng IV, nhân viên Thiết bị, thí nghi m. 

-  N i dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt đ ng nghề nghi p ng ời d  

tuyển theo yêu cầu của vị trí vi c làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (tr  c khi thi phỏng vấn, thí sinh d  thi 

có kh ng quá 15 phút chuẩn bị); Thi th c hành (Do ng ời đứng đầu c  quan tuyển 

dụng quyết định, thời gian sẽ th ng báo cụ thể sau) 

- Thang điểm 100 điểm (đối v i thi phỏng v n và th c hành). 
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3. Xác định ng ời trúng tuyển th c hi n theo quy định tại Điều 10, Nghị định 

115/2020/NĐ-CP nh  sau: 

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm tr  lên. 

b) Có số điểm vòng 2 c ng v i điểm  u tiên quy định tại mục IV, Thông báo 

396/TB-UBND ngày 08/6/2022 (nếu có) cao h n lấy theo thứ t  điểm từ cao 

xuống thấp trong chỉ tiêu đ ợc tuyển dụng của từng vị trí vi c làm. 

Tr ờng hợp có từ 02 ng ời tr  lên có t ng số điểm tính theo quy định tại 

điểm b, khoản này bằng nhau   chỉ tiêu cuối cùng của vị trí vi c làm cần tuyển thì 

ng ời có kết quả điểm thi vòng 2 cao h n là ng ời trúng tuyển; nếu v n kh ng xác 

định đ ợc thì ng ời đứng đầu c  quan, đ n vị có thẩm quyền tuyển dụng viên 

chức quyết định ng ời trúng tuyển. 

 Ng ời kh ng trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức kh ng đ ợc bảo l u 

kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 

Trên đây là Thông báo thay đ i n i dung trong Th ng báo số 39 /TB-UBND 

ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân huy n Văn Lãng, các n i dung khác tại 

Th ng báo số 39 /TB-UBND ngày 08/6/2022 kh ng thay đ i./.   
 

Nơi nhận:       
 - S  N i vụ;  

 - TT Huy n uỷ; 

 - TT HĐND huy n; 

 - CT, PCT UBND huy n; 

 - Phòng N i vụ (2b);                                                           

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo;                           

 - Trung tâm VH, TT và TT huy n; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Trang TTĐT huy n;    

 - C, PCVP;                                                                                                                                       
 - L u: VT.  

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 
 

Lê Tuấn Minh 
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