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Bình Gia, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian thi tuyển viên chức vòng 1  

và thông báo số báo danh, ca thi vòng 1 
 

   

Căn cứ Quyết định số 3373/QĐ-UBND, ngày 07/12/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện Bình Gia về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức huyện 

Bình Gia năm 2020; Ngày 15/12/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức ban hành 

Thông báo số 244/TB-HĐTT về việc nộp lệ phí, nội dung ôn tập và thời gian thi 

tuyển vòng 1. Để đảm bảo thời gian thông báo đến các thí sinh đúng quy định, 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC THÔNG BÁO: 

1. Thay đổi thời gian thi vòng 1: 

Tại Thông báo số 244/TB-HĐTT, thời gian thi vòng 1 là 27/12/2020. Nay 

thay đổi lại thời gian thi vòng 1 là ngày 30/12/2020, cụ thể: 

Buổi sáng ngày 30/12/2020 (thứ tư) 

- Khai mạc kỳ thi 

+ Thời gian: bắt đầu từ 07 giờ 15 phút; 

+ Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

- Thi trắc nghiệm Kiến thức chung (60 phút) 

+ 08 giờ 00 phút thí sinh vào phòng thi; 

+ 08 giờ 15 phút  mở đề thi; 

+ 08 giờ 30 tính giờ làm bài; 

+ 09 giờ 30 phút thu bài. 

- Thi trắc nghiệm Tin học (30 phút) 

+ 10 giờ 30 phút thí sinh vào phòng thi; 

+ 10 giờ 45 phút mở đề thi; 

+ 11 giờ 00 tính giờ làm bài; 

+ 11 giờ 30 phút thu bài. 

2. Số báo danh thí sinh thi vòng 1 

Trên cơ sở các thí sinh nộp lệ phí thi và có nguyện vọng thi vòng 1. Hội 

đồng thi tuyển viên chức năm 2020 thông báo số báo danh các thí sinh thi vòng 

1 (có danh sách kèm theo). 
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Lưu ý:  

- Địa điểm tổ chức các môn thi của các vòng thi: tại Trung tâm Bồi dưỡng 

Chính trị huyện Bình Gia (đường đi vào Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) 

- Danh sách thí sinh và các nội dung khác có liên quan được niêm yết 

công khai tại địa điểm thi theo quy định. 

Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2020 thông báo để các 

thí sinh biết./. 
 

  Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; (B/c) 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thông báo công khai; 

- Phòng VH và TT; (Đăng tải trên trang TTĐT) 

- Các thành viên trong HĐTT; 

- Ban Giám sát; 

- Các thí sinh đăng ký; 

- Lưu: VT, NV, HSTT. 

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Song Hào 
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