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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CÔNG CHỨC NĂM 2019 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Số:  76  /TB-HĐTT      Lạng Sơn, ngày  04  tháng 9 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thi tuyển  

công chức năm 2019 (vòng 1) 

 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 
ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 
loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 
nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực 
hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 
2019; 

Căn cứ Thông báo số 474/TB-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận 
không qua thi tuyển vào công chức, thí sinh không đủ điều kiện dự thi công 
chức năm 2019 tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 16/8/2019 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019; 

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 thông báo: 

1. Thời gian tổ chức thi vòng 1: 01 ngày 21/9/2019, cụ thể: 

a) Khai mạc: 7 giờ 00 phút (tại Nhà đa năng Trường Cao đẳng Sư phạm 
Lạng Sơn). 

b) Thời gian bắt đầu thi: 7 giờ 45 phút. 

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, địa chỉ: Số 09 đường 
Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Hình thức thi vòng 1: Trắc nghiệm trên máy vi tính. 

a) Phần thi kiến thức chung: thời gian thi 60 phút; 
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b) Phần thi ngoại ngữ: thời gian thi 30 phút. 

Lưu ý: Thí sinh phải có mặt trước phòng thi ít nhất 15 phút trước khi vào 
phòng thi và mang theo một trong các giấy tờ sau để giám thị đối chiếu trước khi 
vào phòng thi: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 
một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác. 

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 thông báo để thí sinh biết và thực 
hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thành viên HĐTTCC năm 2019; 
- Website SNV; 
- Lưu: VT, HĐTT. 

  TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Hoàng Thị Hiền 
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