
UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP 

HĐ KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

 

Số: 399/TB-HĐKTSH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày 05  tháng 6 năm 2019 

 
 

THÔNG BÁO 

Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch 

đối với người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức  

  

 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị 

định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; Thông tư 05/2017/TT-

BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-

BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư 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 ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng 

ngạch công chức; 

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 09/05/2019 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 không qua thi tuyển công chức; 

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện Đình Lập về hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch đối với người 

được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức, 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo một số nội dung sau: 

1. Tổng số người kiểm tra, sát hạch: 03 người 

(có danh sách cụ thể kèm theo thông báo này) 

2. Nội dung kiểm tra, sát hạch 

2.1. Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

2.2 Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của người được đề nghị tiếp nhận: 

a) Về trình độ hiểu biết chung 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. 

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008. 

b) Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ 
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- Lĩnh vực Công nghệ thông tin: 

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

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh. 

+ Công văn số 85/VP-TH ngày 20/3/2019 của Văn phòng HĐND và 

UBND huyện về việc áp dụng quy trình xử lý văn bản trên chương trình văn 

phòng điện tử Eoffice. 

+ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vận hành và sử 

dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của UBND huyện. 

+ Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Ban biên tập, Tổ cộng tác viên Trang thông tin điện tử huyện Đình Lập. 

- Lĩnh vực Quản lý văn hóa: 

+ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, và lễ hội. 

+ Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định 

về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, 

danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. 

+ Văn bản số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 của Văn phòng Quốc hội 

về việc ban hành  Luật Di sản Văn hóa năm 2013. 

+ Nghị định 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. 

+ Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 

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

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Lĩnh vực Quản lý đất đai: 

+ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đình Lập. 

+ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội. 

Chương V: Giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Chương VII: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Mục 2, chương XIII: Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp đất đai, 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. 

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ định quy 

định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13. 
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Chương IV: Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất. 

Chương V: Đăng ký đất đai. 

Mục 4, chương VII: Trình tự thủ tục hòa giải, tranh chấp đất đai. 

+ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, cho thu hồi đất. 

+ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ ban hành 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất 

đai. 

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

nhận không qua thi tuyển công chức 

- Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100. 

- Cách xác định người đủ điều kiện tiếp nhận không qua thi: Hồ sơ đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn và có điểm phỏng vấn kiến thức hiểu biết chung và năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ mỗi phần đạt từ 50% tổng số điểm trở lên. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch 

- Thời gian: Từ  07 giờ 30 phút ngày 10/6/2019. 

- Địa điểm: tại phòng họp tầng 3, trụ sở phòng Tài chính – Kế hoạch. 

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch thông báo đến cơ quan tiếp nhận công chức, 

người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức biết và thực hiện./. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Người đề nghị tiếp nhận KQTT 

- Thành viên HĐKTSH; 

- 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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