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THÔNG BÁO
Về thời gian, địa điểm, hình thức
kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức năm 2021
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 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 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 viên chức;
Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về
chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ
Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số;
Căn cứ quyết định 1015/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021;
Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo thời gian, địa điểm,
hình thức kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, SÁT HẠCH
1. Thời gian: Ngày 05/6/2021 (thứ Bảy), bắt đầu từ 13h30 phút.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 (phòng số 407), Sở Nội vụ. Địa chỉ: Số 04,
đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH
1. Sát hạch bằng hình thức phỏng vấn
2. Thời gian phỏng vấn: 30 phút (thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị
trước khi phỏng vấn).
III. NỘI DUNG KIỂM TRA SÁT HẠCH
1. Đối tượng sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
2. Đối tượng sinh viên cử tuyển
a) Phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung.
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b) Phỏng vấn về nghiệp vụ, chuyên ngành (năng lực chuyên môn, nghiệp
vụ).
IV. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Điểm kiểm tra, sát hạch được tính theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có kết quả điểm
phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.
Lưu ý: Thí sinh có mặt tại địa điểm kiểm tra, sát hạch trước 15 phút, mang
theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ có
ảnh hợp pháp khác để đối chiếu trước khi phỏng vấn.
Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo để thí sinh được biết
và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTD năm 2021;
- Các sở: Tài chính, Y tế;
- UBND huyện Bình Gia;
- Thí sinh xét tuyển công chức;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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