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

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH CCCX NĂM 2020 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-HĐKTSH Đình Lập, ngày       tháng     năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Thí sinh đủ điều kiện, hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm 

kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã  

không qua thi tuyển năm 2020 

 

 Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện Đình Lập về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận 

vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện về quyết định hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào 

công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020; 
 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH THÔNG BÁO: 
         

1. Thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công 

chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020: Gồm 01 thí sinh, cụ thể (có danh 

sách kèm theo). 

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

3. Nội dung kiểm tra, sát hạch gồm 02 phần 

- Phần kiến thức chung: 

Mục 3, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Chương V, Luật Cán bộ, công chức năm 2008;  

Điều 2, Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố. 

- Phần kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ: 

Chương 3, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư; 

Chương 2, Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số 

điều của luật thi đua khen thưởng 

Chương 3, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối 

với công chức 

4. Cơ cấu điểm phỏng vấn và cách xác định người đủ điều kiện tiếp 

nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển 

- Kết cấu đề gồm 02 phần: 

+ Phần kiến thức chung: 40 điểm (gồm có 01 câu); 
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+ Phần chuyên môn nghiệp vụ: 60 điểm (gồm 02 câu). 

- Cách xác định người đủ điều kiện tiếp nhận vào công chức cấp xã không 

qua thi tuyển: Tham dự đủ 02 phần phỏng vấn (Kiến thức chung và Kiến thức 

Nghiệp vụ chuyên ngành) và có điểm mỗi phần phỏng vấn đạt từ 50% điểm tối 

đa trở lên. 

5. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: Từ  08 giờ 00 phút ngày 16/4/2020 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 - Trụ sở HĐND và UBND huyện Đình Lập; 

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập. 

Lưu ý: Khi đến kiểm tra, sát hạch thí sinh mang theo Chứng minh thư 

nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác (có ảnh); bút viết và Thông báo này. 

Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào công chức xã không qua thi 

tuyển huyện Đình Lập năm 2020 thông báo để các thí sinh được biết và thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thí sinh đủ điều kiện sát hạch; 
- Thành viên HĐKTSH; 

- UBND xã Kiên Mộc; 

- Phòng Nội vụ (03 bản); 

- Lưu: VT, HSTD. 

  TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Văn Đông 
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