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Số:       /TB-HĐTDCC Tủa Chùa, ngày          tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1  

tuyển dụng công chức thuộc UBND huyện Tủa Chùa năm 2021 

 

Kính gửi: …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ 

ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-SNV ngày 30/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng công chức thuộc UBND 

huyện Tủa Chùa; 

Căn cứ Quyết định số 1797/QĐ-CT ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Tủa Chùa về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức thuộc 

UBND huyện Tủa Chùa; 

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-CT ngày 05/10/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ 

thi tuyển dụng công chức thuộc UBND huyện Tủa Chùa. 

Hội đồng tuyển dụng công chức thuộc UBND huyện Tủa Chùa trân trọng 

thông báo ông (bà) đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức thuộc UBND 

huyện Tủa Chùa. Nội dung liên quan đến Vòng 1 kỳ tuyển dụng cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ 08h00’ ngày 20/10/2021; 

2. Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tủa Chùa (nếu có thay đổi về thời gian, 

địa điểm tổ chức, Hội đồng sẽ thông tin trực tiếp tới thí sinh qua điện thoại). 

II. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN, THỦ TỤC THAM GIA PHỎNG VẤN, 

THỰC HÀNH 

1. Lệ phí 

Thực hiện theo Điều 4, Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí dự 

thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. 
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Mức thu: 500.000đ/hồ sơ dự tuyển (năm trăm nghìn đồng). 

Thí sinh nộp lệ phí trước khi tham gia phỏng vấn, thực hành (thí sinh sẽ 

được cấp biên lai thu phí theo quy định). 

2. Thủ tục tham gia dự thi vòng 1 

Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút. 

Trước khi vào phòng thi thí sinh phải trình một trong các loại giấy tờ tùy 

thân: Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe (có 

dán ảnh rõ, nét đối chiếu được với người dự thi), biên lai thu phí dự tuyển. 

Thí sinh thực hiện nghiêm túc nội quy phòng thi sẽ được niêm yết tại địa 

điểm thi. 

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI VÕNG 1 

1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy. 

2. Nội dung thi: Gồm 3 phần, thời gian thi như sau: 

a) Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung 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; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá 

năng lực. Thời gian thi 60 phút; 

b) Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi Tiếng Anh  ở trình độ tương đương 

bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thời gian thi 30 phút; 

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ. 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt 

Nam theo quy định; 

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số. 

c) Phần III: Tin học, 30 câu hỏi kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản. Thời gian thi 30 phút. 

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung 

cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin). 

3. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng 

phần thi quy định tại mục 2, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng 

phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. 

IV. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 

- Hiến pháp năm 2013; 

- Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH năm 2019 của Văn phòng Quốc 

hội hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

- Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; 

- Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (Hợp nhất Luật VBQPPL 2015 và sửa đổi 2020); 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định 

về công tác văn thư; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành 

chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2013 sửa đổi Nghị quyết 30c/NQ-CP; 

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã 

thành phố thuộc tỉnh; Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 

tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

- Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ về việc 

ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ 

máy chính quyền địa phương; 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. 

* Hình thức ôn tập: Căn cứ Thông báo, thí sinh tự sưu tầm, nghiên cứu, 

ôn tập trước khi tham dự phỏng vấn. 

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC 

1. Nội quy phòng thi; Danh sách thí sinh, số báo danh dự thi thông tin thí 

sinh dự tuyển được niêm yết tại UBND huyện, Phòng Nội vụ từ ngày 

19/10/20201 (đề nghị thí sinh rà soát thông tin cá nhân, nếu phát hiện có sai sót 

thông tin cần báo ngay cho Hội đồng để kịp thời điều chỉnh lại cho chính xác). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2014-nd-cp-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-228336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-108-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-343088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-108-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-343088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-108-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-343088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-108-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-343088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-108-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-37-2014-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-343088.aspx
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2. Thí sinh nào sau khi được gọi tên 20 phút vẫn không có mặt làm thủ tục 

dự thi mà không có lý do chính đáng coi như bỏ, không tham gia thi (trường hợp 

có lý do đặc biệt, bất khả kháng phải được sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng). 

Trên đây là Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 tuyển dụng công 

chức thuộc UBND huyện Tủa Chùa năm 2021 của Hội đồng xét tuyển công 

thuộc UBND huyện Tủa Chùa năm 2021. Trong quá trình thực hiện có nội dung 

vào chưa rõ đề nghị liên hệ Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ huyện Tủa 

Chùa, SĐT: 02303.845.493) để được giải đáp./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Thí sinh đủ điều kiện dự thi; 

- LĐ. UBND huyện;  

- Ban Giám sát xét tuyển; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng 

công chức; 

- Lưu: VT, NV.                                       

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  

Nguyễn Minh Tuân 
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