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THÔNG BÁO 

Hình thức, nội dung sát hạch công chức cấp xã   

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ 

về công chức cấp xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 

tỉnh về Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện về hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã; 

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch thông báo: 

1. Hình thức sát hạch: Phỏng vấn 

2. Nội dung sát hạch 

2.1. Kiến thức trình độ hiểu biết chung 

a) Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019. Bao gồm: Chương I; Mục 3, chương II; Mục 2, 

chương VI. 
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b) Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019. Bao 

gồm:  Chương I; Chương II; Chương V; Chương VII. 

2.2. Kiến thức năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

2.2.1. Đối với chức danh Văn phòng – Thống kê 

a) Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

b) Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ Hướng 

dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

c) Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

d) Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức. Bao gồm: Chương I; Điều 6, Chương II. 

đ) Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức cấp xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố: Điều 3, Chương II. 

2.2.2. Đối với chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường 

a) Phần Tài nguyên và Môi trường 

+ Luật Đất đai năm 2013. Bao gồm: Chương I, Chương II, Chương IV; 

Chương V, Điều 61 đến Điều 68, Điều 74 đến Điều 83, Chương VII, Chương 

XII, Chương XIII. 

+ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Bao gồm các Điều: 164, 168. 

+ Luật Khoáng sản năm 2010. Bao gồm các Điều: 4, 5, 8, 81. 

+ Luật Tài nguyên nước năm 2012. Bao gồm các Điều: 9, 71. 

b) Phần Nông nghiệp 

+ Luật Thủy lợi năm 2017. Bao gồm các chương: I, II, III, Điều 19 đến 27 

Chương IV, VI, VII, Điều 57). 

+ Luật Phòng chống thiên tai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/6/2020. Bao gồm 

các chương: I, II, III và từ Điều 43 đến Điều 45). 

+ Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018. Bao gồm các Điều: 51, 54, 56, 63, 64. 

+ Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018. Bao gồm các Điều: 12, 50, từ Điều 52 

đến Điều 57, Điều 80. 

+ Luật Thú y ngày 19/6/2015. Bao gồm các Điều: 9, 25, 27. 
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+ Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày ngày 09/01/2017 của chính phủ về cơ 

chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

3. Cơ cấu đề, cơ cấu điểm 

 Mỗi một đề sát hạch bao gồm 04 câu hỏi với tổng điểm là 100 điểm. Cụ 

thể như sau: 

- 02 câu hỏi cho phần trình độ hiểu biết chung. Trong đó mỗi một câu hỏi 

có tổng điểm là 25 điểm; tổng điểm của 02 câu hỏi cho phần trình độ hiểu biết 

chung là 50 điểm. 

- 02 câu hỏi cho phần năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó mỗi 

một câu hỏi có tổng điểm là 25 điểm; tổng điểm của 02 câu hỏi cho phần năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ là 50 điểm. 

4. Xác định người trúng tuyển 

Người trúng tuyển là người có đủ điều kiện: 

- Hồ sơ người dự tuyển đủ thành phần theo Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 

13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

ở thôn, tổ dân phố. 

- Người dự tuyển đáp ứng đủ các điều kiện quy định tiêu chuẩn, văn bằng, 

chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển trong trường hợp 

đặc biệt  theo quy định. 

- Phải tham dự đủ 02 phần phỏng vấn. Bao gồm trình độ hiểu biết chung, 

trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và có điểm phỏng vấn mỗi phần đạt 

từ 50% số điểm trở lên (Điểm của mỗi phần phỏng vấn là trung bình cộng 

điểm chấm độc lập của các thành viên Hội đồng tham gia sát hạch. Khi phỏng 

vấn sẽ phân công 03 thành viên HĐKTSH hỏi và trực tiếp chấm điểm).  

Đối với vị trí có từ 02 thí sinh dự sát hạch trở lên, thí sinh trúng tuyển là 

thí sinh đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu và có số điểm phỏng vấn cao nhất. 

Trường hợp thí sinh có điểm phỏng vấn bằng nhau thì thí sinh nào có điểm 

phỏng vấn nội dung phần kiến thức năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn 

là thí sinh trúng tuyển. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch 

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 22/6/2022 (Thí sinh phải có mặt 

trước thời gian tổ chức sát hạch 30 phút) 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 5, Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân huyện. Địa chỉ: Tầng 5, trụ sở UBND huyện Chi Lăng, khu Trung Tâm, thị 

trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

Người dự tuyển phải mang theo Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân 

để xuất trình trước khi vào phỏng vấn. 
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Mỗi thí sinh có 30 phút để chuẩn bị đáp án và trả lời phỏng vấn (20 phút 

chuẩn bị đáp án, 10 phút trả lời phỏng vấn) 

6. Tài liệu ôn tập 

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch biên tập và phát hành tài liệu ôn tập cho thí 

sinh tham gia sát hạch công chức cấp xã năm 2022. Các thí sinh tham gia sát 

hạch mua tài liệu ôn tập (không bắt buộc) tại Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng 

(địa chỉ: Tầng 4, trụ sở UBND huyện Chi Lăng, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng 

Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) trong ngày 01/6/2022 (trong giờ hành 

chính: Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 

phút đến 17 giờ 00 phút). 

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch thông báo đến các thí sinh được biết, thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Thí sinh tham dự sát hạch; 
- Thành viên HĐ KTSH; 

- Ban Giám sát kỳ tuyển dụng; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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