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THÔNG BÁO
Tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức năm 2020
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 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 1743/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020;
Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 thông báo tài liệu ôn tập tuyển
dụng công chức năm 2020, cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN THI TUYỂN1 CÔNG CHỨC
A. THI VÒNG 1
1. Phần thi Kiến thức chung
Danh mục tài liệu ôn tập (chi tiết theo mục I Phụ lục I đính kèm)
2. Phần thi Ngoại ngữ
Thí sinh đăng ký thi tiếng Anh, tiếng Trung Quốc ôn tập theo trình độ
ngoại ngữ bậc 2 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.
3. Phần thi Tin học: Các thi sinh được miễn thi do tổ chức thi trắc nghiệm
vòng 1 trên máy vi tính.
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B. THI VÒNG 02: Thi môn nghiệp vụ, chuyên ngành
Danh mục tài liệu ôn tập (chi tiết theo mục III Phụ lục I đính kèm)
II. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH KHÔNG QUA THI2
Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ cử tuyển thuộc đối tượng được tuyển dụng,
xét tuyển đặc cách không qua thi tuyển vào công chức theo quy định tại Thông
tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014, ôn tập theo danh
mục tài liệu tại phụ lục II đính kèm.
Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 tỉnh Lạng Sơn không
phát hành tài liệu ôn tập. Danh mục tài liệu được đăng tải trên Website Sở Nội
vụ tại địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn/, căn cứ theo đối tượng, chuyên ngành
tuyển dụng, thí sinh chủ động khai thác tài liệu để phục vụ việc ôn tập của cá
nhân.
Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 thông báo để thí sinh biết, chủ
động ôn tập./.
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTD năm 2020;
- Thí sinh dự tuyển;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HSTDCC.

TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Hoàng Thị Luân
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