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Số: 661/TB-HĐTT      TP. Lạng Sơn, ngày 19  tháng 6 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

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

năm 2020 thành phố Lạng Sơn (vòng 2) 

  
 

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; 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 484/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 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 Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2020; Công văn số 

392/UBND-NC ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường, nâng cao hoạt 

động quản lý Nhà nước trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2020; Hướng 

dẫn số 391/SNV-CCVC ngày 03/4/2020 của Sở Nội vụ về việc tổ chức tuyển dụng 

viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Căn cứ Thông báo số 430/TB-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân 

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

trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức 

năm 2020 thành phố Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về phê duyệt hình thức, nội dung thi tuyển 

viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn (vòng 2). 

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 Thông báo triệu tập thí sinh đủ 

điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 như sau:   

1. Hình thức thi tuyển vòng 2 

- Môn thi: Môn nghiệp vụ chuyên ngành. 

- Hình thức: Thi viết.  

- Thời gian thi: 180 phút. 

2. Nội dung thi tuyển vòng 2: 08 vị trí việc làm, cụ thể: 

a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao: 02 vị trí việc làm 

- Vị trí việc làm kỹ sư hạng III (nhóm chuyên ngành công nghệ thông tin). 

http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
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- Vị trí việc làm huấn luyện viên hạng III (nhóm chuyên ngành thể dục thể thao). 

b) Đội trật tự đô thị:  03 vị trí việc làm 

- Vị trí việc làm kỹ sư hạng III (nhóm chuyên ngành xây dựng, giao thông). 

-  Vị trí việc làm viên chức hành chính tổng hợp (nhóm chuyên ngành luật). 

- Vị trí việc làm kỹ sư hạng III (nhóm chuyên ngành khoa học môi trường). 

c) Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: 01 vị trí việc làm 

- Vị trí việc làm chuẩn đoán viên động vật hạng III (nhóm chuyên ngành chăn 

nuôi thú y, Bác sỹ thú y). 

d) Trung tâm phát triển quỹ đất: 02 vị trí việc làm 

- Vị trí việc làm địa chính viên hạng III (nhóm chuyên ngành xây dựng, quản 

lý đất đai). 

- Vị trí việc làm viên chính hành chính tổng hợp (nhóm chuyên ngành luật, 

quản lý kinh tế). 

 (Có danh mục tài liệu kèm theo). 
 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2 

- Thời gian thi tuyển:  Buổi sáng ngày 05/7/2020.  

 Từ 7 giờ 30 phút: Thí sinh tập trung tại phòng thi, làm bài thi môn nghiệp 

vụ chuyên ngành. 

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

* 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. 

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

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

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

thi, nội quy thi, hình thức, thời gian thi được niêm yết tại địa điểm thi từ ngày 

04/7/2020.  

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

phường, xã và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử thành phố Lạng 

Sơn. Đồng thời gửi giấy thông báo triệu tập cụ thể đến từng thí sinh đủ điều 

kiện tham gia dự tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)./.  
 

 

Nơi nhận:   

- CT, PCT UBND TP;                                                               

- Các TV Hội đồng tuyển dụng; 

- Các TV Ban Giám sát TD; 

- Phòng Nội vụ 3b (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 thi viên chức;                                                       

- Lưu: VT, HSTD. 

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nông Bích Diệp 
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