
SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN XÂY DỰNG NGÂN  

HÀNG ĐỀ THI TUYỂN DỤNG 
CÔNG CHỨC CẤP XÃ 2016  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      13     tháng  10   năm 2016  

Số:    66    /QĐ-BXDNHĐT  
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thay thế Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập môn Kiến thức chung 

 tại Quyết định số 62/QĐ-BXDNHĐT ngày 03/10/2016 của Trưởng Ban xây 
dựng ngân hàng Đề thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

TRƯỞNG BAN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TUYỂN DỤNG  
CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 
công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 
của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển 
dụng công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-
UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về tuyển dụng công chức 
cấp xã năm 2016 tại Công văn số 2208/VP-NC ngày 18/8/2016;  

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-SNV ngày 16/9/2016 của Giám đốc Sở Nội 
vụ tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng 
công chức cấp xã năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Sau khi thống nhất với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và xét đề nghị 
của Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thay thế Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập môn Kiến thức chung tại 
Quyết định số 62/QĐ-BXDNHĐT ngày 03/10/2016 của Trưởng Ban xây dựng 
ngân hàng đề thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn bằng Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập môn Kiến thức chung kèm theo Quyết 
định này. 

Điều 2. Nội dung ôn tập được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tỉnh 
Lạng Sơn tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/nv/ 
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Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của các huyện có trách nhiệm thông 
báo công khai cho các thí sinh nội dung ôn tập và tổ chức hướng dẫn ôn thi cho thí 
sinh đăng ký dự thi theo quy định. 

Điều 3. Thành viên Ban xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng công chức 
cấp xã năm 2016, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 của 
các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo SNV; 
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp, XD, TN&MT, 
   NN&PTNT, VH-TT&DL, LĐ-TB&XH; 
- Cục Thống kê tỉnh; 
- Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Phòng NV các huyện, thành phố; 
- Website Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT. 

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Sầm Đức Bình 
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