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THÔNG BÁO 

Danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi; triệu tập thí sinh  

dự thi vòng 01 kỳ thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình 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 Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND cấp huyện năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện 

Lộc Bình về tuyển dụng viên chức huyện Lộc Bình năm 2021; 

 Căn cứ Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Lộc Bình về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện 

Lộc Bình năm 2021; 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 01 

 Sau khi tổng hợp kết quả thu phí tuyển dụng viên chức, Hội đồng tuyển 

dụng viên chức năm 2021 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ 

điều kiện dự thi tuyển viên chức vòng 01 năm 2021 cụ thể như sau: 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi viên chức: 109 thí sinh; 

- Tổng số thí sinh không đủ đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi viên chức: 28 

thí sinh (lý do: Không nộp phí tuyển dụng). 

(Danh sách chi tiết kèm theo Thông báo được đăng tải trên trang thông tin điện 

tử của huyện https://locbinh.langson.gov.vn) 

 2. Triệu tập 109 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 01 

 - Thời gian thi tuyển: ngày 20/8/2021 (Thứ sáu), cụ thể như sau: 

+ Buổi sáng bắt đầu từ: 7 giờ 00 phút khai mạc kỳ thi (thí sinh có mặt 

trước giờ khai mạc 15 phút để dự lễ khai mạc kỳ thi);  

+ Từ 08 giờ 00 phút: Thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung và thi trắc 

nghiệm môn Ngoại ngữ (Tiếng anh). 



 

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

Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

 Ghi chú: Hội đồng thi tuyển viên chức niêm yết danh sách thí sinh theo số 

báo danh, phòng thi, sơ đồ vị trí phòng thi, nội quy, hình thức, thời gian cụ thể tổ 

chức các ca thi, môn thi vào 14 giờ 00 phút ngày 18/8/2021 tại địa điểm tổ chức 

thi tuyển. 

 3. Lưu ý 

- Thí sinh khi đi thi mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn 

cước công dân; những người không có giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước 

công dân phải có một trong các giấy tờ sau: hộ chiếu, giấy phép lái xe (rõ ảnh) để 

kiểm tra khi vào phòng thi. 

- Có mặt trước giờ thi mỗi ca thi ít nhất 30 phút để làm thủ tục dự thi; 

- Nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K về phòng chống dịch COVID-19; 

- Thường xuyên cập nhật các nội dung liên quan đến kỳ thi trên trang 

thông tin điện tử của huyện https://locbinh.langson.gov.vn. 

- 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 

19/8/2021 (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. 

Thông báo này được gửi đến tất cả các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 

qua đường bưu điện. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 giao Phòng Nội 

vụ huyện niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi 

viên chức năm 2021 tại trụ sở làm việc; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện để các thí sinh đăng ký 

dự tuyển được biết, thực hiện./. 
  

   Nơi nhận: 

- Thí sinh dự thi; 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐTDVC 2021; 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- Phòng Nội vụ; 

- VP HĐND&UBND huyện (Đăng tải); 

- Lưu VT, HSTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thị Thúy 
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