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QUYẾT ĐỊNH  

Về hình thức thi tuyển viên chức vòng 02 năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định 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 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 tại 

Tờ trình số 05/TTr-HĐTDVC ngày 16/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định hình thức thi tuyển viên chức sự nghiệp công lập 

huyện Lộc Bình vòng 02 năm 2022 cụ thể như sau: 

1. Thực hành 

- Thi thực hành đối với các vị trí việc làm: 

+ Giáo viên Mầm non hạng III (chuyên môn Mầm non). 

   + Giáo viên Tiểu học hạng III (chuyên môn Văn hóa tiểu học, chuyên 

môn Tiếng Anh, chuyên môn Tin học). 

    + Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (chuyên môn Tin học; chuyên môn 

Văn - Địa hoặc Ngữ văn; chuyên môn Văn - Địa hoặc Địa lý; chuyên môn Văn – 

Sử hoặc Lịch sử; chuyên môn Hóa – Sinh hoặc Sinh học; chuyên môn Hóa – 

Sinh hoặc Hóa học; chuyên môn Toán – Lý hoặc Toán học). 

  + Giáo viên Trung học phổ thông hạng III (chuyên môn Hóa học). 

  + Y sĩ hạng IV (chuyên môn Y sĩ). 
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 - 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: 35 phút (trong đó 20 phút chuẩn bị, 15 phút thực hành). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

 2. Phỏng vấn  

- Thi phỏng vấn đối với các vị trí việc làm:  

   + Địa chính viên hạng III (chuyên ngành Quản lý đất đai). 

     + Kỹ sư hạng III (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường). 

   + Thẩm kế viên hạng III (chuyên ngành xây dựng Cầu - Đường). 

- 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: 45 phút (trong đó 15 phút chuẩn bị, 30 phút trả lời phỏng vấn). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 tổ chức triển khai 

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, Trưởng 

phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thí sinh đủ điều kiện 

dự tuyển viên chức năm 2022 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND&UBND huyện (Đăng tải); 
- Ban giám sát; 
- Thành viên HĐTD; 
- Lưu: VT, HSTDVC. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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