
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN VỤ BẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 4861/QĐ-ƯBND y-ụ Bản, ngày 09 thảng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện tham gia sát hạch;

phê duyệt nội dung, hình thức sát hạch đế tiếp nhận 
cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DẦN HUYỆN vụ BẢN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bố sung một số điều của Luật Tố chức chính phủ và Luật Tô chức chính quyên địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định so 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, 
phường, thị trấn và Nghị định so 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bo 
sung một sổ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tố dân phố của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư sổ 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ hướng dân một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tố dân phố;

Căn cứ Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc ban hành Quy định quản lý tô chức bộ máy và cản bộ, công chức, 
viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đông trong các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vón góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định sổ 27/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh 
Nam Định về việc ban hành Quy chế tuyên dụng công chức xã, phường, thị trân 
của tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị của Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận cán bộ cấp xã thành 
công chức cấp xã tại Báo cáo số 04/BC-HĐKTSH ngày 09/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách người đủ điều kiện tham gia sát hạch đế tiếp 
nhận cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã (chức danh Văn hóa - xã hội phụ trách 
công tác Lao động, thương binh và xã hội xã Minh Tân và chức danh Tư pháp - hộ 
tịch xã Đại Thắng), cụ thể như sau:

1. Danh sách người đủ điều kiện tham gia sát hạch tiếp nhận thành công chức 
Văn hóa - xã hội phụ trách công tác Lao động, thương binh và xã hội xã Minh Tân 
gồm 01 người:
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Bà Ngô Thị Thanh Hoa, sinh ngày 03/3/1985, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
xã Minh Tân.

2. Danh sách người đủ điều kiện tham gia sát hạch tiếp nhận thành công chức 
Tư pháp - hộ tịch xã Đại Thắng gồm 01 người:

Ông Vũ Ngọc Quyết, sinh ngày 15/7/1972, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Thắng.

Điều 2. Phê duyệt nội dung, hình thức sát hạch để tiếp nhận cán bộ cấp xã 
thành công chức cấp xã, như sau:

1. Nội dung sát hạch

- Sát hạch về trình độ hiểu biết chung: Kiến thức về Luật Cán bộ, công chức 
năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức năm 2019; Luật Tổ chức chính quyền địa phưcmg năm 2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Sát hạch về trình độ hiểu biết năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Các văn bản 
thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực Lao động, thương binh và xã 
hội (đối với chức danh Văn hóa - xã hội phụ trách công tác Lao động, thương binh 
và xã hội); lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch (đối với chức danh Tư pháp - hộ tịch).

(có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo)
2. Hình thức sát hạch: phỏng vấn.

Các câu hỏi phỏng vấn tính theo thang điểm 100 (40 điểm Kiến thức chung và 
60 điểm về kiến thức chuyên ngành). Ket quả phỏng vấn phải đạt 50 điếm trở lên 
(20 điểm kiến thức chung trở lên, 30 điểm kiến thức chuyên ngành trở lên) mới 
được xem xét tiếp nhận.

Điều 2. Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận cán bộ cấp xã thành công chức 
cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dự tuyến và tố chức sát hạch theo nội 
dung, hình thức sát hạch đã quyết định.

Điều 3. Hội đồng kiểm tra sát hạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BTCNV.
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