
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

  

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Thuận Nam, ngày      tháng 9 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

Thí sinh đủ điều kiện thi vòng 1; công bố danh mục tài liệu, 

 thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi vòng 1  

đối với thí sinh dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2020 

 

  

Theo Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Thuận Nam về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 

2020;  

Theo Thông báo số 540/TB-UBND  ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Thuận Nam về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 

2020;  

Ủy ban nhân dân huyện thông báo các thí sinh đủ điều kiện thi vòng 1; 

công bố danh mục tài liệu, thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi 

vòng 1 đối với thí sinh dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2020, cụ thể như sau: 

I. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG 1 ĐỐI VỚI 

TRƯỜNG HỢP THI TUYỂN: (Đính kèm danh sách) 

II. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP:  

1. Phần kiến thức chung: 

- Văn bản hợp nhất Luật cán bộ công chức năm 2019; 

- Nghị định  số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung 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; 

- Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc 

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; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, 

phường thị trấn; 

- Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành 

chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; 

- Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định 

những người là công chức; 
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- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

2. Phần Tin học:  

Gồm 705 câu hỏi ngân hàng đề thi trắc nghiệm chuẩn kỹ năng sử dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản (Theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). Phòng Nội vụ sẽ cung 

cấp cho các thí sinh trong buổi ôn tập. 

* Lưu ý: Tài liệu ôn tập đăng trên trang thông tin điện tử huyện Thuận Nam - 

địa chỉ http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/thuannam tại mục “Thông báo 

tuyển dụng” . 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THI VÒNG 1  

Các thí sinh đủ điều kiện thi vòng 1 theo danh sách đính kèm tại mục I 

của Thông báo này có mặt theo thời gian, địa điểm dưới đây để tham gia hướng 

dẫn ôn tập và thi vòng 1: 

1. Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập:  

- Thời gian: Ngày 13/9/2021, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút (chiều thứ Hai). 

- Địa điểm: tại Phòng họp số 3, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam. 

2. Thời gian, địa điểm thi vòng 1:   

- Thời gian: 01 ngày, vào ngày 17/9/2021 (thứ Sáu), buổi sáng bắt đầu từ 

8 giờ 00 phút và buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.   

- Địa điểm: tại Phòng họp số 3 Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam.  

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để thí sinh dự thi tuyển công chức cấp 

xã năm 2020 biết và thực hiện, nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Phòng Nội 

vụ huyện Thuận Nam theo số điện thoại: (0259) 2237888 để được hướng dẫn, 

giải đáp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- UBND các xã: Cà Ná, Phước Diêm; 

- Thí sinh tham gia thi tuyển công chức; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 
VN 

CHỦ TỊCH 

  

  

 
 

 

 

 

 

Trương Xuân Vỹ 
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