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Cao Lộc, ngày          tháng 11 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh và thời gian tổ chức thi vòng 2 

 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp 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; 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 Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 117/TB-UBND ngày 31/5/2021 của UBND huyện Cao 

Lộc về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện 

Cao Lộc năm 2021;  

Trên cơ sở kết quả thi vòng 1 - kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 thông báo: 

 

1. Triệu tập 14 thí sinh tham dự vòng 2 - kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp 

năm 2021 (Có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian thi vòng 2: 01 buổi, ngày 14/11/2021 (Chủ nhật). 

- Từ 7 giờ 30 phút thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi; 

- Thời gian làm bài thi: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

3. Địa điểm thi vòng 2: Tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Cao Lộc. 

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

Lưu ý: danh sách thí sinh thi vòng 2 theo số báo danh và theo phòng thi, sơ 

đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi vào ngày 

13/11/2021. 

  4. Hình thức thi vòng 2 - môn nghiệp vụ chuyên ngành  

 - Hình thức thi: Thi viết 

- 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. 



- Thời gian thi: 180 phút. 

5. Nội dung ôn tập vòng 2: Theo các phụ lục đính kèm. 

6. Một số lưu ý đối với thí sinh: 

 - Khi đến dự thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ 

căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để xuất 

trình cho giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi. 

 - Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19. 

- Thí sinh thực hiện xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở 

y tế có thẩm quyền (Bệnh viện đa khoa trung tâm, Trung tâm y tế các huyện, thành 

phố) bằng phương pháp xét nghiệm chuẩn đoán nhanh (RDT) hoặc xét nghiệm 

sinh học phân tử realtime (RT-PCR), đảm bảo hoàn thành trong ngày 12/11/2021 

(lưu ý đến thời điểm dự thi còn giá trị theo quy định của cơ quan y tế). Xuất trình 

giấy chứng nhận đã xét nghiệm COVID-19 khi đến địa điểm thi. Nếu thí sinh 

không xuất trình được giấy chứng nhận đã xét nghiệm COVID-19 sẽ không 

được tham dự kỳ thi. 

UBND huyện Cao Lộc thông báo để các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng 

được biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát; 

- VP HĐND&UBND huyện (đăng trên Trang 

thông tin điện tử huyện); 

- Phòng Nội vụ; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Thịnh 
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