
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG THI NN,TH NĂM 2021 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:        /TB-HĐTNN,TH Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về số báo danh; ca thi kiến thức chung, ngoại ngữ kỳ thi nâng ngạch công 

chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên 

chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn 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; 

Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; 

chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán 

viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 28/11/2021 của UBND tỉnh về 

ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và 

tương đương; thi thăng hạng viên chức chuyên viên, kế toán viên năm 2021; 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2021 

thông báo một số nội dung thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; 

chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán 

viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Số báo danh; các ca thi môn thi kiến thức chung, ngoại ngữ đối với cán 

bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính; công chức, viên chức dự thi 

nâng ngạch công chức chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức 

chuyên viên, kế toán viên năm 2021 theo phụ lục I, II, III và danh sách ca thi 

đính kèm thông báo và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: https://sonv.langson.gov.vn/ mục Thông tin tuyển dụng 

công chức, viên chức. 

2. Triệu tập 396 thí sinh dự thi môn thi Kiến thức chung, Ngoại ngữ 

a) Thời gian khai mạc kỳ thi: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 11/12/2021 (thứ 

Bảy) 

Thí sinh có mặt trước giờ khai mạc 15 phút tại Nhà đa năng, trường THPT 

chuyên Chu Văn An để dự khai mạc kỳ thi. 

b) Thời gian tổ chức thi: Ngày 11-12/12/2021. 

c) Thời gian thi  
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* Ngày 11/12/2021: Thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính 

Buổi chiều: Từ 14 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút. 

* Ngày 12/12/2021: Thi nâng ngạch công chức chuyên viên và tương 

đương; thi thăng hạng viên chức chuyên viên, kế toán viên 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút. 

d) Địa điểm thi: Tầng 3, Nhà C, trường THPT chuyên Chu Văn An, địa chỉ: 

Số 24, đường Chu Văn An, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

3. Lưu ý 

- Thí sinh khi đi thi mang theo thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng 

minh nhân dân; những người không có thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh 

nhân dân phải có một trong các giấy tờ sau: hộ chiếu, giấy phép lái xe (rõ ảnh) 

để kiểm tra khi vào phòng thi; 

- Thí sinh có mặt trước giờ thi ít nhất 30 phút để làm thủ tục dự thi; 

- Trước khi vào phòng thi thí sinh thuộc vùng cấp độ dịch 3, 4 phải xuất 

trình giấy chứng nhận xét nghiệm covid-19 do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Thực hiện nghiêm túc thông điệp của Bộ Y tế về phòng chống dịch 

COVID-19. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo kịp thời cho công chức, viên chức 

được cơ quan, đơn vị cử đi dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; 

chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán 

viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021 về nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐNN,TH (b/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị: CCVC, 

TCBC&TCPCP; VP sở, Ban TĐKT; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Hoàng Thị Luân 
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