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THÔNG BÁO 

Nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã 

năm 2018 trên địa bàn huyện Đình Lập  

 

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

công chức xã, phường, thị trấn; 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 Quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-

UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BXDNHĐT ngày 06/12/2018 của Trưởng 

ban Xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã 

năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP THÔNG BÁO: 
 

I. Nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 trên địa bàn huyện 

Đình Lập gồm: 

1. Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập thi môn Kiến thức chung. 

2. Phụ lục số 2. Nội dung ôn tập thi môn Tin học văn phòng.   

3. Các phụ lục về nội dung ôn tập thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành gồm: 

- Phụ lục số 3.1. Nội dung ôn tập thi chức danh Văn phòng - Thống kê; 

- Phụ lục số 3.2. Nội dung ôn tập thi chức danh Văn hóa - Xã hội. 

II. Nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử huyện Đình Lập tại địa chỉ: www.langson.gov.vn/dinhlap/ 

UBND huyện Đình Lập thông báo đến các thí sinh biết và thực hiện../. 
 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Thí sinh đăng ký dự thi tuyển  

  công chức cấp xã năm 2018; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT + HSTD. 
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