
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 557 /TB-UBND Đình Lập, ngày 31 tháng 10 năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn thi, thời gian thu lệ phí dự thi  

nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên  

 

  Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương, thi 

thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018; 

Căn cứ Thông báo số 245/TB-SNV ngày 26/10/2018 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về danh mục tài liệu ôn thi, thời gian thu lệ phí dự thi nâng ngạch công 

chức từ cán sự lên chuyên viên và tương đương, thăng hạng viên chức hành chính 

lên chuyên viên, 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo: 

Công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức 

lên chuyên viên năm 2018 (theo Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện các nội 

dung, cụ thể như sau: 

1. Về danh mục tài liệu ôn thi, gồm: 

- Môn Kiến thức chung. 

- Môn chuyên môn, nghiệp vụ (gồm các chuyên ngành: Hành chính, Kế 

toán, Kiểm lâm). 

- Môn Ngoại ngữ (tiếng Anh). 

(Có danh mục tài liệu chi tiết đính kèm văn bản) 

2. Thời gian, địa điểm thu lệ phí dự thi 

a) Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h30 ngày 09/11/2018 (thứ sáu). 

b) Địa điểm: tại Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, số 

04, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cá nhân đủ điều kiện dự thi nâng 

ngạch công chức năm 2018 biết và thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 
- Phòng Nội vụ (02 bản); 

- Công chức đủ điều kiện thi tuyển tại 

Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 

08/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Vi Văn Đông 



DANH MỤC 

 TÀI LIỆU ÔN THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC LÊN CHYÊN VIÊN  

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND  

ngày    /10/ 2018 của UBND huyện Đình Lập) 

 

I. DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (Chương I, II, III, IV, VI) 

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Chương I; mục 1, 

mục 2 Chương II; mục 3 Chương III; Chương VI; Chương VII) 

3. Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 (Chương I; 

Chương VIII; Chương IX, Chương X). 

II. DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 

 - Luật Cán bộ, công chức (Tất cả các Chương trừ Chương V) 

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thành 

phố, thị xã thuộc tỉnh; 

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/11/2011 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; 

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch Chuyên viên quy 

định tại Điều 7, Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ  

quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các 

ngạch công chức chuyên ngành hành chính và khoản 3, Điều 1, Thông tư số 

05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 

13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn 

nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. 

III. DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH) 

Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo 

quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT  ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam./. 
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