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THÔNG BÁO 
Nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 

  
 

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BXDNHĐT ngày 06/12/2018 của Trưởng Ban 
xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng công chức cấp xã 2018 về việc ban hành nội 
dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch 
UBND huyện Cao Lộc về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã 
năm 2018; 

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện 
về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018,  

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 thông báo nội dung ôn tập 
thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Cao Lộc, gồm: 

1. Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập thi môn Kiến thức chung. 

2. Phụ lục số 2. Nội dung ôn tập thi môn Tin học văn phòng.   

3. Các phụ lục về nội dung ôn tập thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành, gồm: 

- Phụ lục số 3.1. Nội dung ôn tập thi chức danh công chức Tài chính - Kế toán; 

- Phụ lục số 3.2. Nội dung ôn tập thi chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch; 

- Phụ lục số 3.3. Nội dung ôn tập thi chức danh công chức Văn phòng - 
Thống kê; 

(Có các phụ lục đính kèm) 

* Lưu ý: Thí sinh truy cập Trang thông tin điện tử của huyện Cao Lộc để 
biết nội dung tài liệu ôn tập. 

  Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 huyện Cao Lộc thông báo 
để thí sinh được biết và thực hiện./. 

                          TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
Nơi nhận:                                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
- Sở Nội vụ;         (B/c)                                                                       
- UBND huyện;                                                             
- CT, PCT HĐTDCCCX; 
- Phòng Nội vụ; 
- Thí sinh đủ điều kiện; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
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