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UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 VIÊN CHỨC NĂM 2019 
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 228/TB-HĐTD      TP. Lạng Sơn, ngày  04 tháng 3  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh dự ôn tập và dự thi kỳ tuyển dụng viên chức  

năm 2019 thành phố Lạng Sơn (vòng 1) 

  

       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 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bô  ̣ Nội 

vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí 

đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; 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;  

Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn năm 2019; Hướng 

dẫn 616/HD-SNV ngày 14/6/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tổ 

chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn 

năm 2019. 

Căn cứ Thông báo số 1215/TB-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Lạng Sơn về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng 

viên chức năm 2019; 

 

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
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Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về hình thức, nội dung thi tuyển viên 

chức năm 2019 thành phố Lạng Sơn, 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Thông báo về việc triệu tập 

thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 1) như sau:    

1. Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập, nộp lệ phí thi  

1.1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 15h00’, ngày 05/3/2020 (Thứ năm). 

1.2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn, 

số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

1.3. Nội  dung ôn tập và thi: Theo danh mục tài liệu kèm theo Thông báo 

này. 

1.4. Lệ phí thi tuyển: 

Mức thu phí: 400.000đ/thí sinh/lần dự thi (Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính). 

 (Lưu ý: Đến 17h00’  ngày 21/3/2020, thí sinh không nộp lệ phí thi tuyển 

coi như không tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2019). 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi và hình thức, nội dung thi tuyển 

2.1. Thời gian thi: Ngày 22/3/2020.   

2.2. Địa điểm thi: Tại Trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.  

2.3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy. 

2.4. Nội dung thi tuyển: Gồm 03 phần thi: Kiến thức chung; Ngoại ngữ 

(Tiếng Anh); Tin học.  

2.5. Lịch thi:  

* Buổi sáng:   

- 7 giờ 30 phút: Khai mạc kỳ thi (7 giờ 15 phút: Thí sinh có mặt tại địa 

điểm thi).  

- Từ 8 giờ 30 phút: Thi phần Kiến thức chung, thời gian thi: 60 phút. 

* Buổi chiều:   

- Từ  14 giờ 00 phút: Thi phần Tin học, thời gian thi: 30 phút (13 giờ 30 

phút: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi).  

 - Từ 15 giờ 00 phút: Thi phần Ngoaị ngữ (tiếng Anh), thời gian thi: 30 

phút.   

* Lưu ý:  

- Khi đi thi, thí sinh mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy tờ 

tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để xuất trình với Giám thị trước khi vào 

phòng thi. 
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- Thí sinh chủ động theo dõi các văn bản liên quan đến công tác tuyển 

dụng  tại trang thông tin điện tử thành phố: thanhpho.langson.gov.vn 

- Danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí 

các phòng thi, nội quy thi, hình thức, thời gian thi đối với từng phần thi, 

môn thi, nội dung thi được niêm yết tại địa điểm thi từ ngày 21/3/2020 .  

Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân thành phố và 

đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử thành phố Lạng Sơn. Các 

phường, xã niêm yết theo quy định. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi 

giấy thông báo triệu tập cụ thể đến từng thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

tham gia dự tuyển viên chức năm 2019.  
 

Nơi nhận:   
- CT, PCT UBND TP;                                                               

- Các TV Hội đồng tuyển dụng; 

- Các TV Ban Giám sát TD; 

- Phòng Nội vụ 3b (niêm yết); 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo (niêm yết); 

- Văn phòng HĐND-UBND TP (niêm yết); 

- Các phường, xã (niêm yết); 

- Trường Tiểu học Vĩnh Trại; 

- Trang thông tin điện tử UBND TP; 

- Các thí sinh dự tuyển viên chức;                                                       

- Lưu: VT, HSTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nông Bích Diệp 
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