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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CÔNG CHỨC NĂM 2019 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Số:  62  /TB- HĐTT      Lạng Sơn, ngày  13  tháng 8 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Tài liệu ôn tập thi công chức năm 2019 (Vòng 1) 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

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; 

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 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 
nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực 
hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù 
năm 2019; 

Căn cứ quyết định 1454/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019; 

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 thông báo tài liệu ôn thi công chức 
vòng 1, gồm: 

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

1. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, bao gồm: 

- Chương I: Những quy định chung 

- Chương II: Chính quyền địa phương ở nông thôn, bao gồm các mục:  

+ Mục I: Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương 
ở tỉnh; 

+ Mục II: Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa 
phương ở huyện. 

- Chương III: Chính quyền địa phương ở đô thị, bao gồm: 

+ Mục III: Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa 
phương ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Chương VI: Hoạt động của chính quyền địa phương 
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+ Mục I: Hoạt động của Hội đồng nhân dân; 

+ Mục II: Hoạt động của Uỷ ban nhân dân. 

2. Luật Cán bộ công chức năm 2008, bao gồm các chương I, II, III, IV. 

3. Nghị định số 24/2010/ND-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

4. 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: Điều 1. 

5. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

6. Tài liệu bồi dưỡng ngạch Chuyên viên được ban hành kèm theo Quyết 
định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gồm các 
chuyên đề sau: 

- Chuyên đề 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị 

- Chuyên đề 2: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

- Chuyên đề 3: Công vụ, công chức 

- Chuyên đề 4: Đạo đức công vụ. 

II. MÔN NGOẠI NGỮ: tiếng Anh theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 

Thí sinh ôn tập theo yêu cầu Bậc 1 đối với ngạch cán sự và tương đương; 
Bậc 2 đối với ngạch chuyên viên và tương đương quy định tại Thông tư số 
01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

III. MÔN TIN HỌC: được miễn thi do tổ chức thi trắc nghiệm vòng 1 
trên máy tính. 

Thí sinh ôn tập theo danh mục tài liệu như trên, Hội đồng thi tuyển công 
chức năm 2019 tỉnh Lạng Sơn không phát hành tài liệu ôn tập. Tài liệu được 
đăng tải trên Website Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn/ 

 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019 thông báo để thí sinh biết, chủ 
động ôn tập./. 

Nơi nhận: 
- Thành viên Hội đồng TTCC năm 2019; 
- Website SNV; 
- Lưu: VT. 

  TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Hoàng Thị Hiền 
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