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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự thi công chức cấp xã năm 2022 (vòng 1) 

  
 

 

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;  

Căn cứ Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về 

việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

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

Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND huyện Chi 

Lăng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện về Hình thức thi tuyển công chức cấp xã năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện thành lập Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2022. 

Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 thông báo về thời gian, địa 

điểm làm thủ tục dự thi; thu lệ phí thi; thời gian, địa điểm tổ chức thi; hình thức 

thi, thời gian tổ chức các vòng thi, phần thi, môn thi cho các thí sinh, cụ thể như 

sau: 

1. Thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi, nộp lệ phí thi 

- Thời gian: Trong ngày 15/8/2022 (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). 

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng, tầng 4, trụ sở UBND huyện Chi 

Lăng, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thu lệ phí thi: Thực hiện theo Điều 4, Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021: 400.000 đồng/thí sinh/lần. Sau thời gian quy định mà người dự tuyển 

không đến nộp lệ phí coi như không có nhu cầu dự tuyển. 
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3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi 

3.1. Thời gian thi:  

- Vòng 1: ngày 29/8/2022. 

- Vòng 2: ngày 18/9/2022. 

3.2. Địa điểm tổ chức thi: Trường Trung học cơ sở Quang Lang, địa chỉ: 

Khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn  

4. Hình thức thi, thời gian tổ chức các vòng thi, phần thi, môn thi 

4.1. Vòng 1 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

- Phần thi, môn thi: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức 

bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính 

nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Thời gian thi 60 phút. 

4.2. Vòng 2 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Phần thi, môn thi: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự 

tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng. 

- Thời gian thi 180 phút. 

5. Tài liệu ôn tập 

- Nội dung ôn tập vòng 1, vòng 2: Có Danh mục tài liệu kèm theo. 

- Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 biên tập và phát hành tài 

liệu ôn tập cho thí sinh tham gia thi công chức cấp xã năm 2022. Các thí sinh có 

nhu cầu sử dụng tài liệu ôn tập liên hệ tại Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng. 

Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 thông báo cho thí sinh được 

biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thí sinh dự tuyển; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐTT;             

- Phòng Nội vụ; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, HSTD.                                                   

 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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