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Cao Lộc, ngày 10  tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Hình thức tuyển dụng, tài liệu ôn tập; thời gian nộp phí dự tuyển 

và dự kiến thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp  

huyện Cao Lộc năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

Căn cứ 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 4007/QĐ-UBND, ngày 01/9/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Cao Lộc về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ 

điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021; Quyết định số 4084/QĐ-

UBND, ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc về hình thức tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp năm 2021;  

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Cao Lộc năm 2021 thông 

báo đến các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển một số nội dung như sau: 

 1. Hình thức tuyển dụng 

  1.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung. 

 a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy. 

b) Nội dung thi trắc nghiệm, gồm 03 phần: 

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi. Thời gian thi 60 phút. 

- Phần  II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh), 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. 

- Phần III: Tin học. Thời gian thi 30 phút. 

 1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. 

 a) Hình thức thi: Thi viết. Thời gian thi 180 phút. 

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

 2. Nội dung ôn tập 

a) Nội dung ôn tập vòng 01: 

- Phần thi Kiến thức chung: theo Phụ lục 01. 



- Phần thi Ngoại ngữ (Tiếng Anh): theo Phụ lục 01. 

- Phần thi Tin học: theo Phụ lục 01. 

b) Nội dung ôn tập vòng 02: 

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: theo các phụ lục 02. 

(Các phụ lục 1, 2 kèm theo Thông báo này được đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử huyện Cao Lộc) 

 - Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Cao Lộc không phát 

hành tài liệu ôn tập. Các thí sinh căn cứ vào chuyên ngành, vị trí việc làm dự 

tuyển chủ động tra cứu, khai thác tài liệu trên Trang thông tin điện tử huyện Cao 

Lộc để phục vụ việc ôn tập của cá nhân. 

 3. Thời gian nộp phí tuyển dụng 

 - Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 13/9/2021 đến 17 giờ 00 phút 

ngày 16/9/2021 (trong giờ hành chính và ngày làm việc). 

 - Địa điểm nộp phí: Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc. 

 - Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/01 thí sinh. 

 Sau khi hết thời hạn trên, thí sinh không nộp phí tuyển dụng thì không đủ 

điều kiện tham gia thi tuyển. 

 4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển (dự kiến) 

 - Thời gian:  

 + Vòng 01: Dự kiến ngày 26/9/2021 (Chủ Nhật). 

 + Vòng 02: Dự kiến ngày 31/10/2021 (Chủ Nhật). 

  (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau) 

 - Địa điểm: Trường THCS thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 thông báo để thí sinh 

biết, thực hiện. Thông báo này được gửi đến tất cả các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển 

(qua đường bưu điện) và đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc. Mọi 

chi tiết liên hệ phòng Nội vụ huyện Cao Lộc, số điện thoại: 02053.862.029./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/cáo); 

- TT Huyện ủy (B/cáo); 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát; 

- VP HĐND&UBND huyện (đăng trên Trang 

thông tin điện tử huyện); 

- Trung tâm VH, TT và TT  (thông báo); 

- Phòng Nội vụ; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

- Đội trật tự đô thị; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Thịnh 
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