
UBND HUYỆN vụ BẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KTSH TIẾP NHẬN CÁN Bộ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CẤP XÃ THÀNH cc CAP XÃ

Số: 05/TB-HĐKTSH Vụ Bản, ngày 09 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO 
về thời gian, địa địa điểm, nội dung, hình thức kiếm tra sát hạch 

để tiếp nhận cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã

Căn cứ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh 
Nam Định về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Chủ tịch ƯBND 
huyện về việc thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận cán bộ cấp xã thành 
công chức cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 4861/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch UBND 
huyện Vụ Bản về về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện tham gia sát 
hạch; phê duyệt nội dung, hình thức sát hạch để tiếp nhận cán bộ cấp xã thành 
công chức cấp xã;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch (KTSH) ngày 09/12/2022;

Hội đồng KTSH thông báo thời gian, địa điểm, nội dung, hình thức kiểm tra 
sát hạch đối với trường họp tiếp nhận cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã (chức 
danh Vãn hóa - xã hội phụ trách công tác Lao động, thương bỉnh và xã hội xã 
Minh Tân và chức danh Tư pháp - hộ tịch xã Đại Thắng) như sau:

1. Thời gian
- Phổ biến một số quy định về kiểm tra sát hạch, thu phí dự tuyển: Từ 7 giờ 30 

phút, ngày 16/12/2022 (ThứSáu)',
- Tổ chức sát hạch: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 16/12/2022.

2. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 3, trụ sở UBND huyện Vụ Bản.

3. 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 phương 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.



2

- 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, thuong 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)

4. 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.

5. Phí dự tuyến: 500.000 đồng/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư so 
92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Vụ Bản, niêm 
yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, Trụ sở UBND xã Minh 
Tân, xã Đại Thắng và gửi tới người tham gia sát hạch.

Neu có thay đổi Hội đồng kiếm tra sát hạch sẽ thông báo sau./.

Nơi nhận:
- Thành viên Hội đồng KTSH;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Bộ phận Một cửa UBND huyện (để niêm yết);
- UBND xã Minh Tân, xã Đại Thắng (để niêm yết và 
thực hiện);
- Bà Ngô Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã 
Minh Tân;
- Ông Vũ Ngọc Quyết, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại 
Thắng;
- Luu- BTCNV.

TM. HỘI ĐỒNG 9



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 
CH ỦCĐANHVẶN HÓA - XÃ HỘI 

(phụ trách congtacLaó đong, thương binh và xã hội) 
(Kèm theo ThộSệỆao^^^ỉĐKTSH ngày 09/12/2022' 

của Hội đồng KTSH tiếp nhận;ẹán bộ cấp xã thành công chức cấp xã)

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tố chức chính quyền địa 
phương năm 2019.

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đối, bố sung một số điều 
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

3. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 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 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

4. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công 
chức xã, phường, thị trấn.

5. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 
không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

6. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

II. PHẦN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

1. Bộ Luật Lao động năm 2019.

2. Luật Bình đẳng giới năm 2006.

3. Luật Người khuyết tật năm 2010.

4. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng

5. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với 
cách mạng.

6. Nghị định số 20/2021 ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính 
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

7. Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.
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8. Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bọ Lao 
động- Thưong binh và xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 
2022-2025.

9. Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2017 của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với 
người làm công tác xã hội.



DAN^^^tòLIỆU ÔN TẬP 
CHỦự^Nrt fiiW^P - Hộ TỊCH 

(Kèm theo Thon&^ahmA^KTSH ngày 09/12/2022' 
của Hội đồng KTSH tĩệpỊ^ậnỵẻ^^ệ^ấp xã thành công chức cấp xã)

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019.

2. 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.

3. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 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 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

4. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công 
chức xã, phường, thị trấn.

5. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 
không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

6. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

II. PHẦN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

1. Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

2. Luật Nuôi con nuôi ngày 17/6/2010.
3. Luật Ban hành văn bản QPPL ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020.

4. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

5. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp 
bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 
thực họp đồng, giao dịch.

6. Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/3/2011 Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; Nghị định số 24/2019/NĐ- 
CP của Chính phủ 05/03/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
19/2011 /NĐ-CP ngày 21/3/2011.
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7. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2016 Quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị 
định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 sửa đổi bố sung một 
số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016.

8. Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật hộ tịch.

9. Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/03/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 
ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ 
bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực họp đồng, giao dịch.

10. Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi.


