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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHIA

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc1p-Trdo-Hinh phuic

S& .! /QD-UBND

Gia Nghra, ngàyO thángoLnàm 2022

QUYET D4NH
Ye vic phê duyt Danh sách thI sinh ctü diêu kin diy tuyn;
hInh thü'c, ni dung sat hich tuyên ding cong chfrc cap xã trong tru'o'ng
hyp dc bit trên dja bàn thành phô Gia Nghia nãm 2021
CHU TECH UY BAN NHAN DAN THANH PHO GIA NGHiA
Can cz' Lut TO' chic chmnh quyn ct/a phu'o'ng näm 2015 và Lut tha ddi,
bO sung mç5t sO ctiCu cia Lut to cht'c ChInh phi và Lut TO cht'c chInh quyen
d/aphu'og nárn 2019;
Can ci' Luát Can bç5, cOng chi'c nàrn 2008 và Ludt tha ddi, ho sung mt
sO diêu cza Luát Can b, cOng chi'c và Lugt Viên chi'c nárn 2019;
Can ci Ngh/ ct/nh sO' 112/2011/ND-CP ngày 05/12/2011 czaChInh ph
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ye cong cnu'c xci, pnu'ong,
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24/4/2019 cia ChInh phi tha dOi, bô sung m5t sO quy ct/nh ye can b, cOng chik
cap xã và nhIng nguâi hogt d5ng khOng chuyên trách ó' cap xâ, & thOn, tO dan
phO;
Can cz' Thong tu sO' 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 cia Bç5 N?i vy
hu'&ng dan mç5t sO quy ct/nh ye can b5, cOng chi'c cap xâ và ngu'O'i hogt d3ng
khOng chuyên trách & cap xa, 0' thOn, to dan phO;
Can ct Quyé't ct/nh sO' 22/2015/QD.-UBND ngày 17/9/2015 cia UBND
tinh Dák NOng ban hành Quy chê tuyên dyng cOng chz'c xã, phzthng, thi trán
trên ct/a bàn tinh Dak NOng,
Can ci Quye't ct/nh sO' 1718/QD-UBND ngày 25/11/2021 cza UBND
thành phO Gia Nghi ye viçc phê duyt Kê hogch tuyên dyng cOng chz'c cap xä
trong tru'O'ng hQp dic bitt trCn ct/a bàn thành phO Gia Nglila nám 2021;
Xét BiCn bàn hQp ngOy 05/01/2022 cia Hi &ng kiJm tra, sat hgch các
tru'àng hQp dc bit trong tuyên dyng cOng chi'cc cap xâ nám 2021; theo ctê ngh/
cüa phOng Ni vy thành phO Gia Ngh"a tgi Ta trinh sO 15/TTr-NV ngày
07/01/2022.
QUYET DINH:
Biu 1. Phê duyt danh sách 07 thI sinh dü diêu kin dir tuyn cong chrc
cap xã trong truô'ng hgp dtc bit trén dja bàn thành phô Gia Nghia nàm 2021:
(Gi'i kern theo Phy lyc sO 01).
Diêu 2. HInh thüc và ni dung sat hch:
1. HInh thirc sat hch: Phóng van.
2. Ni dung sat hch: "Gi'i kern theo Phy lyc sO' 02).
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Diu 3. Quy& djnh nay có hiu içrc thi hành k tü ngày k.
Chü tjch Hi dng kim tra, sat hach; Chánh Vn phàng HDND Va
UBND thành phô; Tnrâng phông NOi vi thành pho; Thu tnthng các c quan,
dan vj có lien quan vâ các Ca nhãn có ten tai Dieu 1 chju trách nhim thi hành
Quyêt djnh nay.!.
No'inhin:
- UBND tinh (b/c);
- Sâ Ni viii tinh (b/c);
- 1'T. Thãnh üy (b/c);
- CT, các PCT UBND thành pho;
-NhuDieu 3;
- Trang Thông tin din tCr thành ph;
-Lixu: VT,NV.

Phy lyc s 01
DANH SAd THi SINH DU iEu MW Dr TUYEN CONG CHC CAP xA
TRONG TRIT1NG HP D4LC BIT TREN OjA BÀN THANH PHO GIA NGHIA NAM 2021
(Kern theo Quylt djnh s6 it/QD-UBND ngày .CTh/O1/2O22 cza Chi tjch UBND thànhpM Gia NghIa)
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Phu Inc s 02
NQI DUNG SAT HCH
(Kern theo Quylt d/nh so'../QD-UBND ngày C?c./O1/2O22
cza Chi tjch UBND thành phó Gia Nghiz)
1. Sat bach v trinh d hiu bit chung, näng 1irc chuyên môn, nghip v11
môi vj trI tuyên diing.
2. ThI sinh bc ngiu nhiên d phông v.n; trong do có 3 câu hOi:
- Câu hOi phOng vn v trInh d hiu bit chung: 40 dim.
- Câu hOi phOng vn v näng 1irc chuyên môn: 30 dim.
- Câu hOi phOng vn v nghip vii & vj trI tuyn diing: 30 dim.
3. Ni dung sat hich:
3.1. Trinh d hiêu biêt chung:
- Lust T chirc chInh quyn dja phucing nAm 2015; Lut S&a di, b sung
mt so diêu cüa Lut To chüc ChInh phü và Lut To chüc chInh quyên da
phiang näm 2019;
- Lut Can b, cong chirc näm 2008; Lut süa di, b sung mt s diu cüa
LuQ.t can bô, cong chtrc và 1ut Viên chrc nàm 2019;
- Nghj djnh s 112/201 1/ND-CP ngày 05/12/202 1 cüa ChInh phü v cong
chüc xä, phu&ng, thj trân; Nghj djnh so 34/2019/ND-CP ngày 24/4/2019 cüa
Chinh phü ye süa dôi, bô sung mt so quy djnh ye can b, cong chüc cap xa và
ngu&i boat dng không chuyên trách & cap xã, & thôn, to dan phô;
- Nghj djnh s 1 12/2020/ND-CP ngày 18/9/2020 ciia ChInh phü ye xü 1,
k 1ut can b cong chirc, viên chirc;
- Thông tis st 13/2019/TT-BNV ngày 0/11/20 19 cüa B Ni vi,i hithng dn
mt sO quy djnh ye can b, cOng chüc cap xã và nguôi boat dng không chuyên
trách & cap xã, a thôn, tO dan phô.
3.2. Nãng 1rc chuyên môn, nghip viii:
a) Chü'c danh Tài chInh - Kê toán:
- Lut Ngân sách Nba nuó'c näm 2015;
- Luât Kê toán näm 2015;
- Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh
chi tit thi hành mit s diêu cüa Lut Ngân sách Nha nuO'c;
- Nghj dnh s 174/2016/ND-CP ngày 30/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt môt so diêu cüa Luât Ké toán;
- Thông tu s 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cña Bô Tài chInh quy
djnh chi tit và hithng dn thi hành mt sO diêu cüa Nghj djnh sO 163/2016/ND-

CP ngày 21 tháng 12 näm 2016 cüa ChInh phü quy dnh chi ti& thi hành mt s
diêu cüa Lust Ngân sách Nhà nithc.
b) Chii'c danh Tir pháp - H tjch:
- Lut Ho tjch nàm 2014.
- Nghj djnh s 123/2015/ND-CP ngày 15/11/2015 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut H tjch;
- Nghj djnh si 23/2015/ND-CP ngày 16/02/20 15 cüa ChInh phü v cp bàn
sao ti so gôc, chirng thc ban sao tir bàn chInh, chüng thrc chir k va chrng th%rc
hçip dông, giao djch;
- Thông tu s 0 1/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 cüa B Tix pháp quy dnh
chi tiêt và hithng dan thi hành rnt so diêu cUa Nghj djnh so 23/2015/ND-CP
ngày 16/02/2015 cüa ChInh phü ye cap bàn sao tsô gôc, chüng thc ban sao tü
bàn chinh, chirng thc chcr k và chirng thirc hqp dOng, giao djch;
- Thông tu s 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 cüa B Tix pháp quy djnh
chi ti& thi hành mt so diêu cüa Lut H tjch và Nghj djnh so 123/201 5/ND-CP
ngày 15/11/2015 cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt mt sO diêu và bin pháp thi
hành Luât H tjch.
c) Chtrc danh Van phông - Thing kê:
- Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/20 10 cüa ChInh phü v kim
soát thu tic hành chfnh; Ngh djnh 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 cüa ChInh
phü ye sàa dôi, bô sung mt sO diêu cUa các Nghj djnh lien quan den hem soát
thu tiic hành chInh;
- Nghj djnh s 08/2016/ND-CP ngày 25/01/2016 cüa ChInh phü quy djnh
sO luqng Phó Chü tjch UBND và quy trInh, thu tiic bâu tü, tü chüc, mien nhim,
bAi thim, diêu dng, cách chüc thành viên UBND;
- Nghi. djnh so 61/20181ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü ye thirc hin
ca ché mt cüa, mt cira lien thông trong giâi quyêt thu tic hânh chInh;
- Nghj quy& s 76/2021 /NQ-CP ngày 15/7/2021 cüa ChInh phü v ban
hành Chticmg trInh tong the cái each hãnh chInh nhà rnthc giai doan 2021 - 2030;
- Thông tix s 02/2017/TT-VPVP ngày 31/10/2017 cüa ChInh phü huâng
dn v nghiêp vi kiêm soát thU tiic hành chInh.

