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XÉT TUYẺN DỤNG ^ '
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Số: /TB-HĐ Phú Quốc, ngày ÒỈO tháng năm 2019

THÔNG BÁO
Thời gian, địa điểm và nội dung kiểm tra sát hạch của kỳ thỉ
xét tuyển dụng công chửc cấp xã huyện Phú Quốc năm 2019

Căn cử Kế hoạch số 467/KH-ƯBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của ủy
ban nhân dân huyện Phú Quốc về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019;

Hội đồng xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 thông báo đến các
thí sinh dự phỏng vân như sau:

I. LỊCH-ĐỊA ĐIỂM
•  •

1. Tiến hành phỏng vấn: Vào lúc 08 giờ sáng ngày 30 tháng 12 năm
2019.

- Thí sinh có mặt ở phòng phỏng vấn trước 7 giờ 30 phút.
2. Địa điểm: Tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thưòrng

xuyên huyện Phú Quốc, số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5 thị trấn
Dương Đông, huyện Phú Quôc, tỉnh Kiên Giang.

- Tất cả thí sinh đi dự thi phỏng vấn phải mang theo giấy tờ tùy thân có
ảnh (CMND - Giấy phép lái xe..

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU GIỚI HẠN ÔN TẬP KIỂM TRA SÁT
HẠCH, BẰNG HÌNH THỨC PHỎNG VẤN

Hội đồng xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 không tổ chức ôn
cho các thí sinh, các thí sinh tham dự phỏng vấn tự nghiên cứu nội dung và tài
liệu đã giới hạn ôn kiểm tra sát hạch bằng hình thức phỏng vấn tại Mục II thông
báo này.

1. Phần chung
- Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.
- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính

phủ, về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công
chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt "động không chuyên trách ở cấp
xã.

2. Phần riêng
2.1. Chức danh Văn phòng - Thống kê - Kế hoạch
- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội
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vụ, hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính,
- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 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.

- Thông tư số 07/2012/TT-BNy ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội
vụ, hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ.

- Công văn số 425/VTLTIW-TTTH ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Cục
Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản
đến.

- Công văn số số 139A^TLTNN-TTTH ngày 14 tháng 3 năm 2009 của
Cục Vãn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc Hướng dẫn quản lý văn bản đi, vãn
bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

2.2. Chửc danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
(Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường)

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.
- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 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.

2.3. Chức danh Văn hóa - Xã hội

- Luật Di sản Văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Di sản Vãn hóa số 32/2009/QH12

ngày 18 tháng 6 năm 2009.
- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.
- Luật Du lịch số 09/2017/QHl4 ngày 19 tháng 6 năm 2017.
- Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thê thao.

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 ứiáng 12 năm 2011 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động câu lạc
bộ thể dục thể thao cơ sở.

- Thông tư số 06/2012/TTrBNV ngày 30 tháng 10 năm 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.

2.4. Chức danh Tư pháp - Hộ tịch

- Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014.
- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội

vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm V\1 và tuyển dụng công



2.5. Chức danh Tài chính - Ke toán

- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015.
- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 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.

- Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài
chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã,
phường, thị trấn.

2.6. Chức danh Chỉ huy Trưởng Quân sự
- Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2018.
- Điều lệnh đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, xuất bản năm 2015.
- Điều lệnh Quản lý Bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam, xuất bản năm

2015.

- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thế, nhiệm vụ và tuyển dụng công
chức xã, phường, thị trấn.

*Lu'uý:

- Thí sinli có thể tìm các tài liệu qua mạng internet (www.chinhphu.vn)
hoặc tài liệu chuyên ngành đã được học.

III. HÌNH THỨC VÀ CÁCH KIỂM TRA SÁT HẠCH
Người dự tuyển bốc thăm chọn ngẫu nhiên một trong những câu hỏi

phỏng vấn. Mỗi câu hỏi có thời gian cho người dự tuyển chuẩn bị 10 phút và trả
lời phỏng vấn trong thời gian 20 phút (kể cả thời gian hỏi và trả lời).

Trên đây là thông báo thời gian, địa điểm và nội dung kiếm tra sát hạch
của kỳ xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019./?)4^

Nơi nhân :
- CT, các PCT. UBND huyện (để b/c);
- Hội đồng xét tuyển;
- Ban Giám sát;
- Phòng Nội vụ (3b);
- Cổng thông tin điện tử Phú Quốc;
- Luu : VT, httlioa.
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