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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày         tháng 9 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh và nội dung ôn tập vòng 2,  

kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 

  
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND huyện 

về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 

Thực hiện Công văn số 680/SNV-XDCQ ngày 07/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc thống nhất không thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp 

xã năm 2022. 

Theo Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Cao Lộc về hình thức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; Quyết định 

số 2298 /QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc về việc 

tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022. 
 

ỦY BAN NHÂN HUYỆN CAO LỘC THÔNG BÁO: 
 

1. Triệu tập 11 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức 

cấp xã năm 2022 huyện Cao Lộc (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau: 

a) Hình thức thi: Phỏng vấn (thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí 

sinh tối đa là 30 phút). 

b) Thời gian tổ chức thi: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 18/9/2022 (Chủ Nhật). 

c) Địa điểm thi: Tại trường THCS thị trấn Cao Lộc. 

* Lưu ý: Danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí 

các phòng thi, nội quy thi được niêm yết tại Trường THCS thị trấn Cao Lộc từ 

ngày 17/9/2022. 

2. Nội dung ôn tập: (Có Phụ lục kèm theo Thông báo này) 



3. Một số lưu ý đối với thí sinh: 

- Thí sinh đến dự phỏng vấn có mặt trước giờ phỏng vấn 15 phút, 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 đối chiếu 

trước khi vào phòng thi. 

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

UBND huyện Cao Lộc thông báo để các thí sinh tham gia dự thi được biết 

và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ban Giám sát; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Phòng Nội vụ (03 bản); 

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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