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Tràng Định, ngày  27 tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh thi tham gia dự thi vòng 1  

kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ 

về công chức xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Tràng Định về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 

2022 vòng 1. 

Hội đồng Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 thông báo: 

1. Triệu tập thí sinh tham gia dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức 

cấp xã năm 2022, cụ thể như sau: 

- Khai mạc kỳ thi: 07 giờ 00 phút, ngày 14/8/2022. 

- Thời gian thi: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/8/2022. 

- Địa điểm thi: Tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Thất Khê (thôn Nà 

Đin, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). 

- Môn thi, hình thức thi: 

Môn thi: Thi kiến thức chung 60 câu hỏi; thời gian thi 60 phút. 

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

2. Một số lưu ý đối với thí sinh khi tham gia dự thi: 

- Thí sinh có mặt trước giờ khai mạc 15 phút để làm thủ tục dự thi. 

 - Các thí sinh khi đi thi mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn 

cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để xuất 

trình cho giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.  
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- Thí sinh phải nộp lệ phí thi tuyển trước ngày diễn ra kỳ thi của vòng 1, nếu 

không nộp lệ phí sẽ không được tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022. 

Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 huyện Tràng Định thông 

báo để các thí sinh tham dự thi tuyển được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Hội đồng tuyển dụng công chức xã; 

- Ban Giám sát kỳ tuyển dụng; 

- Phòng Nội vụ huyện (02b); 

- Thí sinh dự thi; 

- Trang thông tin điện tử huyện Tràng Định; 

- Lưu: VT. 
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