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THÔNG BÁO 

Hình thức, nội dung, tài liệu ôn tập  
kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2019 

 
    

Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân 
huyện Chi Lăng về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân 
dân huyện về hình thức, nội dung tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019; 
Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng thông báo như sau: 

1. Hình thức, nội dung tuyển dụng: Thi tuyển. Thực hiện theo 2 vòng 
thi như sau: 

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. 
Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần: 

+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ 
bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu 
cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút. 

+ Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc 
làm. Thời gian thi 30 phút.  

+ Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian 
thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự 
tuyển không phải thi tin học tại vòng 1 theo quy định. 

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

+ Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của 
người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

+ Hình thức thi: Thi viết. 

+ Thời gian thi: 180 phút. 

2. Tài liệu ôn tập (Vòng 1) 

2.1. Phần thi kiến thức chung: tùy theo từng vị trí việc làm đăng ký dự thi 
thí sinh ôn tập theo phụ lục đính kèm. 
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2.2. Phần thi môn tin học:  

Nội dung kiến thức nằm trong khung chương trình đào tạo chuẩn kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

2.3. Phần thi môn tiếng anh:  

 Nội dung kiến thức nằm trong khung chương trình đào tạo Tiếng anh bậc 
1 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

Thí sinh ôn tập theo danh mục tài liệu như trên, Hội đồng tuyển dụng viên 
chức huyện Chi Lăng năm 2019  không phát hành tài liệu ôn tập. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 thông báo để các thí sinh đăng 
ký dự tuyển biết và thực hiện đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện 
(để đăng tải trên cổng thông tin điện tử); 
- Lưu VT, HSTDVC(165) 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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PHỤ LỤC 
NỘI DUNG ÔN TẬP PHẦN THI KIẾN THỨC CHUNG 

___________________ 

  
 1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010: 

 - Chương I: Điều 2, 3, 4, 5, 6,  7, 8, 9. 

 - Chương II: từ Điều 11 đến Điều 19. 

 - Chương III: Điều 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 

 - Chương IV: Điều 48. 

 - Chương V: từ Điều 51 đến Điều 57.  

 - Chương VI: Điều 58, 59.                    

 2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định 
về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: 

 - Chương I: Điều 1, 2, 3. 

 - Chương II: từ Điều 18 đến Điều 24. 

 - Chương III: Điều 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 

 - Chương IV: Điều 44, 49. 

 3. 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 lao một số loại 
công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 
2 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 
của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức). 

 4. Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của chính phủ quy định 
trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (Điều 8, 9, 10). 

 5. Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 
16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành (Từ Điều 1 đến Điều 10). 

6. Căn cứ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển thí sinh ôn tập nội dung sau: 

- Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 
năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (Đối với thí sinh dự thi vị trí việc 
làm giáo viên mầm non hạng IV). 

- Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 
năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập (Đối với thí sinh dự thi vị trí 
việc làm giáo viên tiểu học hạng IV). 

- Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 
năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập (Đối với thí sinh dự 
thi vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng IV). 
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