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QUYẾT ĐỊNH 

Hình thức thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG 

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 xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ 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;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số  140/TTr-PNV ngày 20 

tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hình thức thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.  

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và người dự tuyển 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. (HVBa) 
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