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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 

  
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

 
 

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

công chức xã, phường, thị trấn; 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 Trưởng 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 04/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

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

Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND huyện về 

tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 

Thực hiện Công văn số 680/SNV-XDCQ ngày 07/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc thống nhất không thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp 

xã năm 2022. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 333/TTr-NV ngày 

26/7/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022, gồm các nội dung 

như sau: 

1. Khai mạc kỳ thi: 7 giờ 30 phút ngày 13/8/2022. 

2. Thời gian thi: 02 ngày, trong đó: 

- Thi vòng 1: 01 buổi (buổi sáng), ngày 13/8/2022 (Thứ Bẩy); 
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- Thi vòng 2:  01 buổi (buổi sáng), dự kiến ngày 03/9/2022 (Thứ Bẩy); 

3. Địa điểm thi: Trường Trung học cơ sở thị trấn Cao Lộc. 

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Các vòng thi, phần thi, môn thi:  

4.1. Vòng 1: Trắc nghiệm trên giấy 

 - Phần I: 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; 

- Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học 

văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút. 

4.2. Vòng 2: 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. 

- Hình thức thi: Phỏng vấn. 

- Thời gian thi: 30 phút. 

- Thang điểm: 100 điểm. 

5. Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo, báo cáo kết quả thi, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi theo quy định hiện hành. 

Điều 2. Giao cho Phòng Nội vụ tham mưu thông báo triệu tập thí sinh dự thi 

và thực hiện các công việc để tổ chức, triển khai công tác thi tuyển đảm bảo đúng 

thời gian quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ,  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                     

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trường THCS TT Cao Lộc; 

- Ban Giám sát; 

- Phòng Nội vụ (03 bản);   
- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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