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THÔNG BÁO 

Hình thức thi, nội dung ôn tập, thời gian nộp phí và dự kiến thời gian tổ 

chức thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình vòng 2 năm 2022 

 

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 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện về phê duyệt danh sách thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2022; Quyết 

định số 4056/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình 

về việc quyết định hình thức thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2022;  

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Lộc Bình năm 2022 thông báo đến 

các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển nội dung cụ thể như sau: 

 1. Hình thức thi vòng 2 

a) 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. 

b) 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. 

 2. Nội dung ôn tập vòng 02 

 - Nội dung ôn tập các vị trí việc làm thi bằng hình thức thực hành: Phụ lục 1 

 - Nội dung ôn tập các vị trí việc làm thi bằng hình thức phỏng vấn: Phụ lục 2 

 (Phụ lục 1, 2 kèm theo Thông báo được đăng tải trên trang thông tin điện 

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

 Lưu ý: Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình chỉ phát hành tài 

liệu ôn tập đối với chuyên ngành y sĩ; các chuyên ngành còn lại không phát 

hành tài liệu ôn tập. Các thí sinh căn cứ vào chuyên ngành, vị trí việc làm dự 

tuyển chủ động khai thác tài liệu để phục vụ việc ôn tập của cá nhân. 

 3. Thời gian nộp phí dự tuyển 

 - Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 17/8/2022 đến 17 giờ 00 phút 

ngày 19/8/2022 (trong giờ hành chính và ngày làm việc). 

 - Địa điểm nộp phí: Phòng Nội vụ huyện Lộc Bình 

 - Phí dự tuyển: 400.000 đồng/01 thí sinh 

 Sau khi hết thời hạn trên, thí sinh không nộp phí dự tuyển thì không đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển vòng 02. 

 4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2 (dự kiến) 

 - Thời gian: Dự kiến ngày 30, 31/8/2022 

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

Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 
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Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo để thí sinh biết, thực 

hiện. Thông báo này được gửi đến tất cả các thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển 

(qua đường bưu điện) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện Lộc Bình 

https://locbinh.langson.gov.vn. Mọi chi tiết liên hệ phòng Nội vụ huyện Lộc 

Bình, số điện thoại: 02053.506.031./. 

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. 

     TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thị Thúy 
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