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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Hình thức, nội dung và tài liệu ôn tập
thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 (vòng 1)
Căn cứ Thông báo số 91/TB-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND
huyện Tràng Định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm
2019;
Căn cứ Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND huyện
Tràng Định về việc quy định hình thức thi và thang điểm kỳ thi tuyển viên chức
sự nghiệp năm 2019,
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo một số nội dung thi tuyển viên
chức vòng 1 như sau:
1. Hình thức thi tuyển: Trắc nghiệm trên giấy
Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:
a) Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu
biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức
theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
b) Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc
làm. Thời gian thi 30 phút.
c) Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian
thi 30 phút.
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần
thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự
tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.
2. Nội dung tài liệu ôn tập
a) Phần 1: Kiến thức chung
- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi
bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công
chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Tại Điều 2. Sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4
năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).
b) Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Kiểm tra trình độ ngoại ngữ Tiếng anh (bậc 1, bậc 2) quy định tại Thông
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
c) Phần III: Tin học
Kiểm tra trình độ sử dụng Internet và kiến thức tin học theo trình độ đạt
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số
03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
* Tài liệu ôn tập (Kiến thức chung, Tin học, Ngoại ngữ): do Hội đồng thi
tuyển viên chức sự nghiệp huyện Tràng Định biên soạn và cung cấp. Các thí
sinh có nhu cầu mua tài liệu thì đăng ký (trước ngày 10/9/2019) với Phòng Nội
vụ huyện Tràng Định theo số điện thoại 02053.885.955 để đặt tài liệu ôn tập
(không bắt buộc).
3. Thu lệ phí thi:
Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ
Tài chính, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển
dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Mỗi thí sinh thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến thí sinh tham dự kỳ thi
tuyển viên chức năm 2019 được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Hội đồng tuyển dụng vc;
- Thí sinh tham dự kỳ thi;
- Cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định;
- Lưu: VT, Hồ sơ TDVC.
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