
UBND HUYỆN BẮC SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HĐTD VIÊN CHỨC NĂM 2019 

–––––––––– 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Số:  132/TB-HĐTD Bắc Sơn, ngày  08  tháng  8  năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và tổ chức  

thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019.  

––––––––––––– 
 

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 07/8/2019 của Chủ tịch UBND 

huyện Bắc Sơn về kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019;  

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 thông báo: 

1. Tổ chức ôn tập và thu lệ phí dự tuyển 

a) Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 11/8/2019. 

b) Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở UBND huyện Bắc Sơn (tiểu khu 

Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

c) Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh (chưa bao gồm tiền tài liệu ôn 

tập). 

2. Tổ chức kỳ thi tuyển 

a) Địa điểm: Tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

b) Thời gian tổ chức thi: Khai mạc kỳ thi từ 7 giờ 15 phút ngày 24/8/2019, 

lịch thi cụ thể như sau: 

Thời gian thi Phần thi Thời gian 

làm bài 

Thi vòng 1: 

24/8/2019 

8h
h
00' Trắc nghiệm phần thi Tin học 30 phút 

9
h
30' Trắc nghiệm phần thi Tiếng anh  30 phút 

14
h
00’ Trắc nghiệm phần thi kiến thức chung 60 phút 

Thi vòng 2: 

14/9/2019 
7

h
30’ Thi viết nghiệp vụ chuyên ngành 180 phút 

 

Lưu ý:  

- Sau 11 giờ 30 phút ngày 11/8/2019 nếu thí sinh nào chưa nộp lệ phí dự 

tuyển coi như không có nhu cầu tuyển dụng. 

- Thí sinh khi đến dự thi phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc các 

giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi 

gọi vào phòng thi. 
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Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 thông báo để các thí sinh biết và 

đến dự thi đúng thời gian, địa điểm trên./.   

 

                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH  
- Thành viên HĐTD;                                                                               

- Các thí sinh dự thi; 

- Niêm yết tại UBND Huyện;  

- Cổng TTĐT của UBND huyện; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

 
 

                PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                   Hoàng Quốc Tuấn 
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