UBND THANH PHO GIA NGHIA
HQI BONG KIEM TRA, SAT HiCH
TIEP NHN VAO VIEN CHU'C
So: Li... /TB-HDKTSH

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Ty do - Hnh phüc

Gia Nghia, ngàyJJ tháng O,L nám 2022

THÔNG BAO
V vic kiêm tra, sat hch dôi vói các tru'ông h9p tip nhn vào
viên chirc Di Quãn I trt tir cãnh quan Th th thãnh phô Gia Nghia

KInh gui: Di Quân 1 trt ti,r cãnh quan do thj thành ph&

Can cü Lut Viên chüc ngày näm 2010; Lu.t sü'a di, b sung mt s diu
cüa Lut Can b, cong chi:rc vã Lut Viên chirc nãrn 2019;
Can cir Nghj djnh s 1 15/20201ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü quy
djnh ye tuyên diing, sr ding và quãn 1 viên chác;
Can cir Quyt djnh s 1 676/QD-UBND ngày 18/11/2021 cüa Uy ban nhân
dan thành phô Gia Nghia ye vic Ban hânh Kê hoach tiêp nh,n vào viên chirc Di
Quãn 1 trt tir cãnh quan do thj thành phô;
Can cü Quy& djnh s 192 8/QD-UBND ngày 27/12/2021 cüa Uy ban nhân
dan thành phô Gia Nghia ye vic thânh 1p Hi dOng tiêp nhn vào viên chirc Di
Quãn I tr.t t1r cãnh quan dO thj thành phô.
Can cü Quyêt djnh s&-J.. /QD-UBND ngày 13/01/2021 cüa Uy ban nhân
dan thânh phô Gia Nghia ye vic phê duyt danh sách thI sinh dü diêu kin tham
gia kiêrn tra, sat hach tiCp nhn vào viên chrc Di Quán 1 trtt tçr cãnh quan do thj
thành phô Gia Nghia;
Hi dng kirn tra, sat hch tip nhtn vào viên chirc thông báo vic kirn
tra, sat bach dôi vói trung hqp tiêp nh.n vào lam viên chirc Di Quãn I' trt tir
cãnh quan do thj thành phô nhu sau:
I. Ni dung kiêm tra, sat hch
ThI sinh sê b& ngu nhiên d kirn tra, sat hach, trong do có 03 cu hôi. K&
câu nhu' sau:
- Phn 1: Kin thüc chung (30 diem).
- Phãn 2: Kiên thirc chuyên môn, nghip 'çt v tn tuyên dyng (70 dim), có
02 ni dung:
F Hiu biêt v kin thirc chuyên rnOn, nghip vy (40 diem).
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+ Xi:r 1 tInh hung (30 diem).
II. HInh Thuc kini tra, sat hich: Phông van.
- Thai gian chuãn bj và trâ ion tôi da là 30 phi'it.
III. ThOi gian kiêm tra, sat hach: Chiêu thir 7, ngày 22 tháng 01 näm
2021.
IV. Ba diem ti chuc kiêm tra, sat hch: UBND thành ph Gia Nghia, s
02 du&ng VO Van Tin, phuing Nghia Tan, thành ph Gia Nghia, Tinh Dk Nông.
V. Danh •, sách thI sinh: Theo Quyêt djnh s&Lç./QD-UBND ngày
vic danh sách thI sinh
13/01/2021 cüa Uy ban nhãn dan thành phô Gia NghTa
dü diêu kin tham gia kiêrn Ira, sat hch tiêp nh.n vào viCn chrc Di Quân l trt
tir cành quan do thj thành phô Gia Nghia.
ye

VI. Tài Iiu on tp: ('theophu lyc dInh kern).
Hi dtng kiin tra, sat hch tip nhn vào viên chrc thông báo d thI sinh
dr thi duçic biêt, chü dng on tp và dr thi.
Ghi chü: Yêu cu thI sinh tharn dir kS' thi mang theo giy chtrng rninh nhân
dan hoc can cu'âc cong dan hotc mt trong các giây t tüy than hçip pháp khác,
có mt truOc thoni gian thi nêu trén 30 phüt dê dam bâo dii thoni gian thrc hin cac
thu tic chuân bj tham dv' kS' thi. ThI sinh can thirc hin nghiêrn tñc các biên pháp
phOng chông dich Covid - 19.
Trên dat là Thông báo cüa Hi dng kim tra, sat hach tip nhn vào viên
chirc Di Quân l trt t1r cânh do thj thành phô./.
Nri nI,n:

T!CH HOI BONG

- Sâ Nôi vu (b/c);
- UBND thành phô (b/c);
- Thành viên Hi doug;
- Thành viên Ban Giárn sat;
- Trang thông tin din tcr TP (dang tãi);
Thi sinh tham gia xét tuyên;
- Lru: VT, NV, HDKTSH (Thir 02b).

PIIO (]Jt'J TICII UBND THANH PHO

i'hach Cãnh Tjnh
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BE CIXONG ON TAP TIEP NHJN VAO VIEN CH(JC
DQI QUAN L\ TR4T T1J CANH QUAN BOTH THANH P116
(Vj trI: Xir phtt vi phrn hành chinh (vien chirc hang 111, ngch chuyên viên,
mângch: 01.003).
(Kern theo Thong báo s. ./TB-HDKTSK,ngày.jJ1..tháng..Lnãrn 2022 cia
H5i a'óng kiérn tra, sat hgch tiép nhçn vào viên chic)

I. KIEN THU'C CHUNG (30 diem)
- Lut Viên chirc s6 58/20 1 0/QH12 ngày 15/1 1/2010;
- Lut s 52/2019/QHI4 si:ra dôi, bô sung rnt so diêu cüa Lut can b, cong
chüc và Lut Viên chüc: Diêu 2;
- Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/ 2020 cI.a Chmnh phü quy djnh
ye tuyên d%ing, sCr ding vá quán 1 viên chirc.
- Nghj djnh s I 12/2020/ND-CP
chirc (phân xi:r 1 k' 1ut viên chirc).
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xü 1 k' Iutt can b, cOng chirc, viên

II. KIEN THI!C CHUYEN MON, NCHhIP V1J (70 diem).
1. Hiu bit v náng lçtc chuyên môn, nghip vy (40 dim).
- Lu.t Xây dimg nãrn 2014; Luit süa dôi, bô sung mt so diêu cOa Lut Xây
dirng näm 2020;
- Lut Quy hoch do thj s 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Lut dt dai s 06/2021/ND-CP ngãy 26/01/2021 cüa ChInh phü v vic
quy djnh chi tiêt rnt so ni dung ye quán i chat 1u'ng, thi cOng xây dirng và báo
trI cong trInh xây dirng (Chuang II: Quán 1' thi cOng xây dirng cong trinh);
- Lut Xir 1' vi pharn hành chInh näm 2012; Lut Süa dôi, bô sung rnt so
diêu cüa Lutt XCr 1 vi phim hành chInh nãm 2020;
- Nghj dnh s 100/201 9/ND-CP ngày 30/12/2019 cUa ChInh phü quy djnh
xCr phat vi phrn hành chInh trong linh virc giao thông duing b vâ durng sat
(Mic 2, Chuung 2: Hành vi, hInh thrc, rnirc th pht vâ bin pháp khäc phic htu
qua vi pharn hành chinh trong linh virc giao thông di.r&ng be); Nghj djnh so
123/20211ND-CP ngày 28/12/2021 cüa Chinh phü sa dôi, bO sung mt sO diêu
cüa Nghj djnh quy dlnh xü pht vi phrn hành chInh quy djnh xi:r pht vi phrn
hành chinh trong linh vçrc giao thông durng bô, dung sat; hang không dan dçing.
- Nghj djnh sO I 18/2021/ND-CP ngáy 23 tháng 12 näm 2021 ccia ChInh phü
quy djnh chi tiCt mt s diu và bin pháp thi hành Lut X0 I vi phrn hành
chInh;
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- Van bàn hçip nhât s 08/VBHN-BXD ngày 23/3/2020 cüa B xây drng
Ip nhãt Nghj djnh cüa chInh phü quy djnh xr pht hành chInh trong hot dng
Dâu tu xây dirng, khai thác, chê biên, kinh doanh khoáng san lam vt Iiu xây
dirng, san xuãt kinh doanh vt 1iu xây drng, quãn 1' cong trInh h tang k thut,
kinh doanh bat dng san, phát trién nba ô, quàn 1 s dung nba va cong s&.
- Các van bàn có lien quan dn vi trI tuyn dung.
2. Vn dyng kin thfrc xii 1 tInh hung: (30 dim)
Vn diving kin thrc, hiu bit, kinh nghiCm cong tác vj trI tuyn diing d
xir 1 tInh huông ciia thành viên Hi dông sat hch ra khi thrc hin nhirn v.

