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UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 
 VIÊN CHỨC NĂM 2019 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 887/TB-HĐTT        TP. Lạng Sơn, ngày  30  tháng 8 năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức (vòng 2)  
tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn 

 
 

Căn cứ Thông báo số 673/TB-UBND ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Lạng Sơn về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức 
năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt hình thức, nội dung xét 
tuyển viên chức năm 2019, 

 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN THÔNG BÁO: 

 

1. Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức (vòng 2) tại Trung 
tâm phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn: 10 thí sinh. 

(Có danh sách kèm theo) 
2. Hình thức xét tuyển viên chức (Vòng 2) 
- Thực hiện xét tuyển vòng 2 thông qua hình thức phỏng vấn về trình độ 

hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển. 
- Thí sinh xét tuyển thực hiện bốc thăm đề và trả lời đề phỏng vấn gồm 03 

câu hỏi, cơ cấu đề như sau: 
+ Phần kiến thức chung: 01 câu hỏi. 
+ Phần năng lực chuyên môn nghiệp vụ: 02 câu hỏi. 
- Thang điểm cho mỗi đề phỏng vấn là 100 điểm (Trong đó: điểm cho câu 

hỏi 1 (kiến thức chung): 30 điểm; điểm cho câu hỏi 2,3 (năng lực chuyên môn 
nghiệp vụ): 70 điểm. 

- Thời gian chuẩn bị và trả lời phỏng vấn của thí sinh tối đa là 30 phút (15 
phút chuẩn bị, 15 phút trả lời). 

3. Nội dung xét tuyển viên chức (Vòng 2) 
3.1. Sát hạch về trình độ hiểu biết chung, gồm:  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số: 77/2015/QH13 (các chương: I, 
III (Mục 3)). 
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- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

3.2. Sát hạch hiểu biết về năng lực, trình độ chuyên môn gồm:  
* Đối với vị trí việc làm Kế toán: 
- Luật Kế toán năm 2015 (Chương I, Chương II); 
- Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (Điều 3, điều 4, điều 5, điều 6, điều 7). 
* Đối với vị trí việc làm Địa chính viên hạng III: 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013 (Chương VI: Thu hồi đất, trưng dụng đất, 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư); 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014  của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất, thu hồi đất (Mục 1, Chương III). 

4. Tổ chức hướng dẫn ôn tập, thu lệ phí 
4.1. Tổ chức hướng dẫn ôn tập: 
- Thời gian: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 05/9/2019 (Thứ Năm). 
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn, số 

30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 
4.2. Thu lệ phí xét tuyển: 

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. 

 (Lưu ý: Đến 17h 00 phút ngày 20/9/2019, thí sinh không nộp lệ phí xét 
tuyển coi như không tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2019). 

5. Tổ chức xét tuyển (vòng 2) 
- Thời gian: Vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 21/9/2019 (Thứ bẩy). 
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, UBND thành phố Lạng Sơn.  
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 thành phố Lạng Sơn Thông báo để 

các thí sinh được biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ;   
- CT, các PCT UBND TP;                                                         
- Thành viên HĐ xét tuyển; 
- Ban Giám sát kỳ xét tuyển; 
- Ban kiểm tra sát hạch; 
- Phòng Nội vụ (Niêm yết); 
- Văn phòng HĐND-UBND (Niêm yết); 
- Trang thông tin điện tử UBND TP; 
- Các thí sinh đủ điều kiện XT (vòng 2);                                                      
- Lưu: VT, HSXT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 
CHỦ TỊCH  

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 
Nông Bích Diệp 
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