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các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
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 trưởng 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 1552/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Chủ tịch UBND
tỉnh Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận
không qua thi tuyển công chức năm 2019;
Căn cứ Thông báo số 474/TB-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Lạng
Sơn Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận
không qua thi tuyển vào công chức, thí sinh không đủ điều kiện dự thi công
chức năm 2019 tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh Lạng Sơn Về hình thức, nội dung sát hạch đối với trường hợp tiếp
nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019;
Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển
công chức năm 2019 thông báo một số nội dung sau:
I. Tài liệu ôn tập
1. Về trình độ hiểu biết chung
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- Luật Cán bộ công chức năm 2008: Chương I, Chương II, Chương III,
Chương IV.
- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
- 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.
2. Về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ
a) Chuyên ngành Nông lâm kết hợp
- Luật Lâm nghiệp năm 2017: Chương V, Chương VI.
- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến
nông.
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp: Mục 3, Mục 4 Chương II;
Chương VI.
- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất kinh doanh
giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.
b) Chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y
* Chăn nuôi
- Nghị định số 100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của
Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ Về quản lý
thức ăn chăn nuôi, thủy sản: Chương II, IV.
* Thú y
- Luật Thú y năm 2015: Chương I, II.
- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định
chi tiết một số điều của Luật Thú y: Chương I, II.
- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động
vật trên cạn: Chương II.
c) Chuyên ngành Quản lý công nghiệp
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- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ Về quản lý,
phát triển cụm công nghiệp.
- Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số
68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công
nghiệp.
- Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn.
d) Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp công nghiệp
- Luật Kế toán năm 2015.
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
- Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
đ) Chuyên ngành Luật
- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.
- Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012.
- Luật Khiếu nại năm 2011.
- Luật Tố cáo năm 2018.
e) Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình
- Luật Xây dựng năm 2014.
- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ Về quản lý
và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt
dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
f) Chuyên ngành Quản lý đất đai
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định
chi tiết thi hành một số điều Luật đất đai.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi,
bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
- Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ Về xử
phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.
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g) Chuyên ngành Tài nguyên nước
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định
chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước.
- Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
h) Chuyên ngành Kinh tế
- Luật Đầu tư công năm 2014.
- Luật Đấu thầu năm 2013.
- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ Quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
(Hội đồng kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào
công chức năm 2019 tỉnh Lạng Sơn không phát hành tài liệu ôn tập).
II. Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch
1. Thời gian: ngày 07/9/2019, bắt đầu từ 7h30 phút.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 04, Sở Nội vụ. Địa chỉ: Số 4 đường Quang
Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
III. Hình thức sát hạch
1. Sát hạch bằng hình thức phỏng vấn
2. Thời gian sát hạch: 30 phút, trong đó: Thời gian chuẩn bị tối đa 15 phút,
thời gian trả lời tối đa 15 phút.
IV. Cách tính điểm sát hạch
1. Điểm kiểm tra sát hạch được tính theo thang điểm 100.
2. Nội dung phỏng vấn gồm 03 phần:
- Về trình độ hiểu biết chung.
- Về chuyên ngành (năng lực chuyên môn, nghiệp vụ).
- Hiểu biết của thí sinh về vị trí việc làm của thí sinh đăng ký dự tuyển.
V. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ kiểm tra, sát hạch
Người trúng tuyển trong kỳ kiểm tra, sát hạch phải có đủ các điều kiện sau:
1. Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.
2. Có số điểm phỏng vấn cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong
phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng được phê duyệt của từng vị trí việc làm.
3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn bằng nhau
ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền
tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
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Lưu ý: Thí sinh có mặt tại địa điểm sát hạch trước 10 phút và mang một
trong các giấy tờ sau để đối chiếu trước khi vào sát hạch: Chứng minh thư nhân
dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân hợp
pháp khác.
Hội đồng kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào
công chức năm 2019 thông báo để thí sinh được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH
- Thành viên Hội đồng KTSH năm 2019;
KT. CHỦ TỊCH
- Website SNV;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu: VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Hoàng Thị Hiền
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