
UBND HUYỆN CAO LỘC               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THÔNG BÁO 
Triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND huyện Cao 
Lộc về việc tuyển dụng viên chức năm 2018; Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 
17/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên 
chức sự nghiệp năm 2018, 

 

Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 thông báo: 
 

1. Khai mạc kỳ thi: Ngày 03/11/2018. 

2. Ngày thi: 02 ngày, từ ngày 03/11/2018 đến hết ngày 04/11/2018. 

3. Địa điểm thi: Tại Trường Trung học phổ thông Cao Lộc. 

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Các môn thi, hình thức thi:  

a) Môn kiến thức chung: Gồm một phần thi, hình thức thi viết. 

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:  

Gồm hai phần thi: Phần thi viết và phần thi thực hành. 

c) Môn ngoại ngữ và tiếng dân tộc Tày, Nùng: Thi viết tiếng Anh hoặc thi 
trắc nghiệm tiếng dân tộc Tày, Nùng. 

d) Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm. 

(Có lịch cụ thể kèm theo) 

5. Một số lưu ý đối với thí sinh: 

- Đến dự khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2018 đúng thời gian quy định. 

 - Khi đến dự thi, thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân hợp pháp (chứng minh 
thư nhân dân hoặc giấy phép lái xe hoặc thẻ đảng viên...) để xuất trình khi Giám 
thị gọi vào phòng thi.  

- Danh sách và số báo danh của thí sinh sẽ được niêm yết theo phòng thi tại 
Trường Trung học phổ thông Cao Lộc và trụ sở khu nhà liên cơ quan UBND 
huyện Cao Lộc (Niêm yết trước ngày thi 01 ngày,  thí sinh có thể đến trường Trung 



học phổ thông Cao Lộc để xem vị trí phòng thi và số báo danh của mình hoặc xem 
số báo danh tại trụ sở khu nhà liên cơ quan, UBND huyện Cao Lộc). 

Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp thông báo để các thí sinh tham dự 
thi tuyển được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Sở Nội vụ;                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
- UBND huyện (B/cáo);                                                                                
- CT, PCT HĐTTVCSN; 
- Các Ủy viên HĐTTVCSN; 
- Ban Giám sát; 
- Các Phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 
- Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển;                  
- Lưu: VT+HĐTTVCSN.              

                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
                                                                                        Liễu Văn Chiến              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 
(Kèm theo Thông báo số:1648 /TB-HĐTT ngày 18  tháng 10  năm 2018 của Hội đồng thi tuyển viên chức sự  nghiệp) 

               

1. Tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển: 7 giờ 00 phút ngày 03/11/2018. 

2. Lịch thi cụ thể như sau: 

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài 
Giờ phát đề thi  

cho thí sinh 
Giờ bắt đầu 

làm bài 

         
03/11/2018 

 

Sáng 

 Thi viết môn kiến thức chung 120 phút 7 giờ 55 phút 8 giờ 00 phút 

 Thi môn điều kiện: Tin học 

(thí sinh thi nghiệp vụ chuyên ngành là Tin học thì không 
phải thi môn điều kiện này) 

30 phút 10 giờ 30 phút 10 giờ 35 phút 

Chiều  Thi viết: môn thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành 180 phút 13 giờ 40 phút 13 giờ 45 phút 

04/11/2018 

 

Sáng 

Thi môn điều kiện: Thi viết Tiếng Anh hoặc trắc nghiệm 
Tiếng dân tộc (Tày, Nùng) 

60 phút  
(đối với thi viết)  

hoặc 30 phút  
(đối với thi trắc nghiệm) 

7 giờ 00 phút 7 giờ 05 phút 

 Thi thực hành nghiệp vụ chuyên ngành: 

 - Soạn giáo án: 45 phút 

 - Trình bày: 15 phút 

Theo  

quy định 

8 giờ 30 phút -  

11 giờ 30 phút 
 

Chiều 

Thi thực hành nghiệp vụ chuyên ngành  

 - Soạn giáo án: 45 phút 

 - Trình bày: 15 phút 

Theo  

quy định 

13 giờ 00 phút -  

17 giờ 00 phút 
 



  

 


