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THÔNG BÁO 

Thí sinh đến dự thi tuyển viên chức năm 2018 

 
 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

NĂM 2018 THÔNG BÁO: 
 

Đúng 7 giờ 00 phút ngày 01/12/2018 anh (chị) có mặt tại Trường Tiểu 

học thị trấn Thất Khê (thôn Nà nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn) để dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018. 

Lịch thi cụ thể như sau: 

Ngày 01/12/2018: 

Buổi sáng: 

- 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 30 phút: Khai mạc kỳ thi. 

- 08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút: Thi môn trắc nghiệm Tin học văn phòng. 

- 09 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút: Thi viết môn Tiếng anh (Môn điều 

kiện) đối với thí sinh dự thi môn Tiếng anh. 

- 09 giờ 30 phút: Thi phỏng vấn môn Tiếng dân tộc mỗi thí sinh phỏng vấn 

không quá 10 phút (đối với thí sinh dự thi Tiếng dân tộc). 

Buổi chiều: 

- 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút: Thi viết môn Chuyên ngành. 

Ngày 02/12/2018: 

Buổi sáng: 

- 07 giờ 00 phút đến 09 giờ 00 phút: Thi viết môn Kiến thức chung. 

- 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút: Thi viết môn Soạn giáo án. 

Buổi chiều: 

- 13 giờ 30 phút: Thi thực hành giảng môn Chuyên ngành cho đến hết thí sinh 

(Đối với chuyên ngành Mầm non, Tiểu học thực hành không quá 35 phút/thí sinh; 

đối với chuyên ngành Ngữ văn (THPT) thực hành không quá 45 phút/thí sinh). 

Nếu anh (chị) chưa nộp lệ phí thi tuyển thì sẽ không được dự thi, nhận 

được thông báo này đề nghị các anh(chị) đến đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; (b/c) 

- CT, PTC UBND huyện; (b/c) 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Các thí sinh tham dự kỳ thi; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, Hồ sơ TD. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lương Quốc Toản 



 

                                                                  



 


