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THÔNG BÁO
Số báo danh, ca thi và triệu tập thí sinh dự thi vòng 01
kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư
số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021,

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo:
1. Danh sách số báo danh, các ca thi kiến thức chung và ca thi ngoại ngữ
(tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
được đăng tải trên Website Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://sonv.langson.gov.vn/
mục Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức.
2. Triệu tập 328 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 01
a) Thời gian khai mạc kỳ thi: Từ 7 giờ 00 phút, ngày 05/7/2021 (thứ Hai)
(Thí sinh có mặt trước giờ khai mạc 15 phút tại Hội trường tầng I, trường
Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn để dự khai mạc kỳ thi).
b) Thời gian tổ chức thi vòng 01: Ngày 05-06/7/2021.
c) Thời gian thi
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút;
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút;
d) Địa điểm thi vòng 01: Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn, địa chỉ: Số
09, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
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;
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- Thí sinh có mặt trước giờ thi ít nhất 30 phút để làm thủ tục dự thi;
- Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K về phòng chống dịch COVID-19.
Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo để thí sinh biết và
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thí sinh dự thi;
- Thành viên HĐTD;
- Website SNV;
- Lưu: VT.
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