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THÔNG BÁO 

Hình thức thi, nội dung thi và hướng dẫn ôn tập  

 thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 

 

Căn cứ Thông báo số 62/TB-UBND ngày 10/4/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện Tràng Định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2020; 

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND huyện 

Tràng Định về việc quy định hình thức thi, nội dung thi và thang điểm kỳ thi 

tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo một số nội dung thi tuyển viên 

chức như sau: 

 Hình thức tuyển dụng: Áp dụng hình thức thi tuyển.  

 1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

 Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần: 

 a) Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu 

biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức 

theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút. 

 b) Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc 

làm. Thời gian thi 30 phút. 

 Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần 

thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự 

tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định. 

 2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

 a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

 b) Hình thức thi: Thi viết. 

 c) Thang điểm: 100 điểm. 

 d) Thời gian thi: 180 phút. 

 Kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; 

 3. Nội dung tài liệu ôn tập:  Do Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp 

huyện Tràng Định biên soạn và cung cấp.  
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4. Thu lệ phí thi: 

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 

Tài chính, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển 

dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

Mỗi thí sinh thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. 

5. Thời gian tổ chức ôn tập: 7 giờ 30 phút ngày 21/7/2020. 

6. Địa điểm: Tại Hội trường phòng Giáo dục & Đào tạo khu I thị trấn 

Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

Lưu ý: Vị trí dự tuyển trường TH,THCS Tân Minh (Nhóm chuyên 

ngành sư phạm Hóa học, Hóa - sinh; Sinh – Hóa ) đã có thí sinh sát hạch đặc 

cách dự kiến trúng tuyển do vậy không còn vị trí tuyển dụng, các thí sinh còn 

lại sẽ được chuyển nguyện vọng sang trường khác có chỉ tiêu tuyển dụng phù 

hợp với vị trí việc làm, đề nghị các thí sinh chuyển nguyện vọng đến phòng 

Nội vụ làm đơn xin chuyển nguyện vọng chậm nhất ngày 21/7/2020, nếu quá 

thời hạn trên thí sinh không đến chuyển nguyện vọng coi như thí sinh không 

có nhu cầu dự thi. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến thí sinh tham dự kỳ thi 

tuyển viên chức năm 2020 được biết và thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Hội đồng tuyển dụng vc; 

- Thí sinh tham dự kỳ thi; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định; 

- Lưu: VT, Hồ sơ TDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lương Quốc Toản 
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