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THÔNG BÁO
Nội dung ôn tập, thời gian, địa điểm, lệ phí kiểm tra, sát hạch
tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020
Căn cứ Thông báo số 67/TB-UBND ngày 10/4/2020 của UBND huyện
Văn Quan về việc thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công
lập trực thuộc UBND huyện Văn Quan năm 2020.
Căn cứ Quyết định 1810/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Văn Quan về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên
chức năm 2020.
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH VIÊN CHỨC NĂM 2020
HUYỆN VĂN QUAN THÔNG BÁO:
1. Nội dung ôn tập kiểm tra sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức
1.1 Kiểm tra, sát hạch về trình độ hiểu biết chung, gồm:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 (Chương II, Chương
III);
- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015 của Văn phòng
Quốc hội về hợp nhất Luật Giáo dục (Chương II, Chương III, Chương VI).
1.2. Kiểm tra, sát hạch hiểu biết về năng lực, trình độ chuyên môn
gồm:
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: Luật kế toán
số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 (Chương II, chương III)
- Cấp Mầm non:
+ Điều lệ trường Mầm non theo văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT
ngày 24/12/2015;
+ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015
(chương I, chương II)
- Cấp Tiểu học:
Điều lệ trường Tiểu học theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT
ngày 22/01/2014;
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+ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015
(chương I, chương II)
- Cấp THCS:
+ Điều lệ trường trung học cơ sở theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT
ngày 28/3/2011; (Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35 chương IV; Điều
38, Điều 39, Điều 41 chương V)
+Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015
(chương I, chương II)
2. Tổ chức hướng dẫn ôn tập, thu lệ phí tuyển dụng đặc cách viên chức
2.1. Tổ chức hướng dẫn ôn tập:
- Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 06/06/2020 (Thứ bẩy).
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện,
phố Tân An, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
2.2. Thu lệ phí tuyển dụng đặc cách viên chức:
Thực hiện theo Thông tư số 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 phí tuyển dụng,
dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:
Trên cơ sở phiếu đăng ký dự tuyển, mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển: thu
500.000 đồng/thí sinh.
- Thời gian nộp lệ phí: Từ ngày 05/6/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày
08/6/2020, trong giờ hành chính, số điện thoại chuyên viên phụ trách: 0366 986
868.
- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Văn Quan, phố Đức Tâm 1, thị trấn Văn
Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
(Lưu ý: Đến 17h 00 phút ngày 08/6/2020, thí sinh không nộp lệ phí coi
như không tham dự kỳ tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020).
Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức huyện Văn Quan thông báo để các
thí sinh được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND(đăng tải trên trang
điện tử huyện);
- Các thành viên HĐKTSH;
- Thí sinh tham gia KTSH vòng 2;
- Lưu: VT; NV.
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