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

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Số:           /TB- HĐKTSH      Đình Lập, ngày      tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO    

Thí sinh đủ điều kiện kiểm tra sát hạch; hình thức, nội dung, thời gian,  

địa điểm kiểm tra sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận không qua  

thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 đối với Đội viên Đề án 500 

 

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 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung 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; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

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;  

Căn cứ văn bản số 6732/BNV-CTTN ngày 30/12/2021 của Bộ Nội vụ về 

việc thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Trên cơ sở kết luận cuộc họp Hội đồng Kiểm tra sát hạch các trường hợp 

tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã ngày 12/01/2022. 

Hội đồng kiểm tra sát hạch thông báo: 

 

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển công 

chức cấp xã đối với Đội viên đề án 500: gồm 03 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 

- Về trình độ hiểu biết chung 

- Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ 

(Cụ thể có danh mục tài liệu đính kèm) 

Lưu ý: các thí sinh tự chuẩn bị tài liệu để ôn tập các nội dung theo thông 

báo. 

4. Cơ cấu điểm phỏng vấn 
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Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100, trong đó: 

- Trình độ hiểu biết chung: 40 điểm 

- Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 60 điểm. 

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

- Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00 phút ngày 20/01/2022. 

- Địa điểm: Hội trường lớn UBND huyện Đình Lập, địa chỉ Khối Liên cơ 

quan Khu 1, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

6. Một số lưu ý đối với thí sinh khi tham gia phỏng vấn 

 - Thí sinh có mặt trước giờ kiểm tra, sát hạch 30 phút tại Hội trường để 

nghe phổ biến một số nội dung trước khi tham gia phỏng vấn; 

 - Các thí sinh khi đi phỏng vấn mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ 

căn cước công dân để xuất trình trước khi vào phòng phỏng vấn;  

 - Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K về phòng chống dịch Covid-19. 

 - Thí sinh thực hiện xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ 

sơ y tế có thẩm quyền bằng phương pháp xét nghiệm chuẩn đoán nhanh (RDT) 

hoặc xét nghiệm RT-PCR, đảm bảo hoàn thành trong ngày 19/01/2022. Xuất 

trình giấy chứng nhận đã xét nghiệm COVID-19 (còn giá trị theo quy định) khi 

đến địa điểm phỏng vấn.  

 Hội đồng Kiểm tra sát hạch thông báo đến các thí sinh biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 
- Thành viên Hội đồng KTSH; 

- Ban Giám sát kỳ tuyển dụng; 

- Phòng Nội vụ huyện (02b); 

- Thí sinh đủ điều kiện KTSH; 

- Trang thông tin điện tử huyện 

Đình Lập; 

- Lưu: VT. 

  TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thanh Đạm 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐKTSH ngày     /01/2011 của Hội đồng 

kiểm tra sát hạch) 

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG: 

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

Điều 30; 31; 113;114;115;116. 

2. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN - VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật cán bộ công chức: Chương I; Chương II, Chương V, Chương 

VI, Chương VII; Chương VIII; Chương IX. 

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

chức xã, phường, thị trấn: Điều 3, Điều 22; Điều 23; Điều 45; Điều 46. 

4. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 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: Điều 1, Khoản 4 Điều 2 Chương 1. 

II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 

1.  Luật Đất đai năm 2013. 

 Chương I; Chương II: mục 1, Mục 2; Chương III: mục 1, mục 2; Chương 

IV; Chương V; Chương VII; Chương X: mục 1, mục 2; Chương XII; Chương 

XIII: Mục 2 

3. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử dụng đất. 

- Chương I;  

- Chương II: Mục 1(Điều 6,7,8,9); Mục 2 

4. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất  

5.  Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

- Chương I: Điều 2,3,4,5,6,8 

- Chương II: Điều 9,11,14,15,17,31,32,33,34,35,36,37 

- Chương III: Điều 38,40 

6. Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn Quyết định ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; điều kiện tách thửa, 

điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-112-2011-nd-cp-cong-chuc-xa-phuong-thi-tran-20642.html

		2022-01-14T14:06:19+0700




