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THÔNG BÁO
Danh
mục
Người
ký: Sở
Nộitài
vụ liệu ôn tập thi công chức năm 2019 (vòng 2)
Cơ quan: Tỉnh LạngMôn thi nghiệp vụ chuyên ngành
Sơn

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; 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 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 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 danh mục tài liệu ôn thi
công chức năm 2019 (vòng 2), môn thi nghiệp vụ chuyên ngành như sau:
1. Tổng số chuyên ngành thi (vòng 2): 18 chuyên ngành.
Danh mục tài liệu thi tuyển công chức năm 2019 (vòng 2) được đính kèm
Thông báo này và đăng tải trên Website Sở Nội vụ tại địa chỉ:
http://sonv.langson.gov.vn/; Mục: Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức.
Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 không phát hành tài liệu ôn tập.
2. Thí sinh căn cứ vào chuyên ngành đào tạo của mình chủ động nghiên
cứu tài liệu môn thi nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng.
Ví dụ:
- Chuyên ngành đào tạo của thí sinh: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
- Tài liệu ôn tập chuyên ngành: Tài chính - Kế toán.
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Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 thông báo để thí sinh được biết và
chủ động ôn tập./.
Nơi nhận:
- Thí sinh dự thi;
- Thành viên Hội đồng TTCC năm 2019;
- Ban Giám sát;
- Website SNV;
- Lưu: VT.
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