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Cao Lộc, ngày         tháng 9 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn  

dự xét tuyển vòng 2 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển 

vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp  

thuộc UBND huyện năm 2022  

  

Căn cứ Thông báo số 153/TB-UBND, ngày 02/6/2022 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-UBND, ngày 20/7/2022 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2843/QĐ-UBND, ngày 15/9/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Cao Lộc về hình thức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2022; 

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển tại vòng 1; Kết 

quả thu lệ phí tuyển dụng viên chức;   

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp  

trực thuộc UBND huyện năm 2022 thông báo: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022: 133 thí sinh, trong đó: 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 95 thí sinh; 

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 38 thí sinh. Lý do: Không 

nộp lệ phí tuyển dụng. 

(Có danh sách kèm theo Thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện 

tử huyện Cao Lộc) 

 2. Triệu tập 95 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2, kỳ 

tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể: 

a, Thời gian tổ chức thi vòng 2: 01 buổi sáng ngày 07/10/2022 (thứ Sáu). 

Khai mạc từ 7 giờ 00 phút. 

b, Địa điểm: tại trường THCS thị trấn Cao Lộc.  

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

c, Hình thức, nội dung thi:  

- Hình thức: Thi viết. Thang điểm: 100. 



Thời gian thi: 180 phút.  

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

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

3. Lưu ý 

- 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; 

- Trong trường hợp thí sinh kiểm tra các thông tin cá nhân có sự sai lệch, đề 

nghị thông báo về Phòng Nội vụ theo số điện thoại: 02053 862 029 để được điều 

chỉnh kịp thời. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 giao Phòng Nội vụ  

niêm yết Thông báo này tại trụ sở làm việc của UBND huyện và các nơi công báo 

theo quy định; giao Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải công khai trên 

Trang thông tin điện tử của huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Hội đồng TDVC; 

- Phòng Nội vụ (để niêm yết); 

- C,PCVP; 

- Trang Thông tin điện tử huyện (để đăng tải); 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

   

  

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Thịnh 
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