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Lộc Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 1) 

huyện Lộc Bình năm 2020 

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác tuyển dụng viên chức năm 2020, 

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 đã ban hành Thông báo số 03/TB-

HĐTTVC ngày 26/5/2020 về hình thức thi tuyển, tài liệu ôn tập; thời gian nộp lệ 

phí và tổ chức thi tuyển viên chức vòng 1 năm 2020 trong đó đã thông báo thời 

gian thi tuyển viên chức vòng 1 năm 2020 vào ngày 14/6/2020. 

Tuy nhiên, để đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho công tác tuyển 

dụng được hiệu quả, an toàn, đúng quy định. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 

2020 thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển viên chức vòng 1 năm 2020 

cụ thể như sau: 

 - Thời gian thi tuyển: 01 ngày, ngày 29/6/2020 (thứ Hai), cụ thể: 

+ Buổi sáng bắt đầu từ: 7 giờ 00 phút: Khai mạc kỳ thi; thi trắc nghiệm 

môn Kiến thức chung; thi trắc nghiệm môn Tin học. 

+ Buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút: Thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ. 

 - Địa điểm: Trường THCS thị trấn Lộc Bình, khu Cầu Lấm, thị trấn 

Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

 Lưu ý: Hội đồng thi tuyển viên chức niêm yết danh sách phòng thi, số báo 

danh, thời gian cụ thể tổ chức các môn thi vào 14 giờ 00 phút ngày 27/6/2020 

tại địa điểm tổ chức thi tuyển. 

 Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Thông báo số 03/TB-HĐTTVC 

ngày 26/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020. 

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 thông báo để thí sinh biết, thực 

hiện. Mọi chi tiết liên hệ phòng Nội vụ huyện Lộc Bình, số điện thoại: 

02053.840.688./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Thành viên Hội đồng thi tuyển; 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- VP HĐND&UBND huyện (đăng 

trên trang thông tin điện tử huyện); 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông (thông báo); 

- Phòng Nội vụ; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT. 
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