
UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HĐ KIỂM TRA, SÁT HẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 582  /TB- HĐKTSH Đình Lập, ngày 11 tháng 12 năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

Về việc kiểm tra, sát hạch các trường hợp đề nghị tiếp nhận 

vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2018 

 

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 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức 

xã, phường, thị trấn; 

  Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

  Căn cứ Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Đình Lập về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với 

người được đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2018, 
 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo: 
 

1. Nội dung kiểm tra, sát hạch 

a) Sát hạch về trình độ hiểu biết chung, gồm: 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015: 

Điều 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008: Điều 1, 2,  3,   

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công 

chức xã, phường, thị trấn: Điều 1, 2, 3, 4, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 

- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị : Điều 3,4,5,6,7,8,9. 

b) Sát hạch về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, gồm: 

- Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công 

nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn 

hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương. 

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành 

Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 
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- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 

một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh và phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội.  

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng: Chương 2, 3. 

- Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012: Điều 4, 5, 6, 7, 8, 

186, 187; 

- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014: Điều 2,  4, 12, 

14, 15, 17. 

2. Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn 

Thời gian chuẩn bị tối đa 20 phút, thời gian trả lời tối đa 10 phút. 

 3. Cơ cấu điểm phỏng vấn: 100 điểm 

- Trình độ hiểu biết chung: 50 điểm 

- Năng lực chuyên môn nghiệp vụ: 50 điểm 

4. Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: buổi sáng ngày 18/12/2018, 

cụ thể: 

- Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ: Thu lệ phí kiểm tra, sát hạch; 

- Từ 08 giờ: Bắt đầu phỏng vấn. 

5. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đình 

Lập, khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

6. Lệ phí kiểm tra sát hạch: 500.000 đồng/người. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo để anh (chị) biết, thực hiện./. 

 

   TM. HỘI ĐỒNG  
Nơi nhận: 
- Thí sinh kiểm tra, sát hạch; 

- Thành viên HĐKTSH; 

- Phòng  Nội vụ; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

  CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thanh Đạm 
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