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SỞ CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG KTSH 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  65/TB-HĐKTSH 
 

  Lạng Sơn, ngày 27 tháng  8 năm 2019 
 

 
 

THÔNG BÁO 
Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch  

đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển công chức 

 

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị 
định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý công chức; Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của 
Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 
chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 
đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-SCT ngày 23/8/2019 của Sở Công Thương 
về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận 
không qua thi tuyển công chức;  

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SCT ngày 27/8/2019 của Giám đốc Sở 
Công Thương về hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp 
tiếp nhận không qua thi tuyển công chức, 

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch thông báo: 

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn 

2. Nội dung kiểm tra, sát hạch 

a) Về trình độ hiểu biết chung: 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (các chương: 01; mục 
1 chương 02; mục 2, mục 3 chương 06); 

- Luật cán bộ, công chức năm 2008 (các chương: 01, 02, 04, 07, 09). 

b) Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ: 

- Vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Công 
Thương; Văn phòng Sở; phòng Quản lý Năng lượng: 

+ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn; 

+ Quyết định số 52/QĐ-SCT ngày 01/3/2016 của Sở Công Thương về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng tham mưu tổng hợp và 
chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương; 
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+ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 
17/02/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

- Kiến thức chuyên sâu, chuyên môn nghiệp vụ Kế toán: 

+ Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch kế toán viên quy  
định tại Thông tư số 09/2010/TT-BNV, ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, 
hải quan, dự trữ, cụ thể: 

+ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

+ Luật Kế toán năm 2015; 

+ Luật phí và lệ phí năm 2015; 

+ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngatf 10/10/2017 về Hướng dẫn chế độ 
kế toán hành chính, sự nghiệp; 

+ Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn các Luật trên. 

3. Cơ cấu điểm phỏng vấn và cách xác định người đủ điều kiện tiếp 
nhận không qua thi tuyển 

a) Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100. 

b) Cách xác định người đủ điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển 

- Tham dự đủ 02 phần phỏng vấn (về trình độ hiểu biết chung và về kiến 
thức chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ) 

- Có điểm của mỗi phần phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch 

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày  05/9/2019 (thứ năm). 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Sở Công Thương, số 9A đường Lý Thái Tổ, 
phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Lưu ý: Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi khi đi phỏng vấn mang 
theo chứng minh thư nhân dân để xuất trình trước khi vào phòng phỏng vấn. 

Hội đồng kiểm tra sát hạch thông báo đến các phòng, đơn vị, người được 
đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức thống nhất thực hiện./. 
 

 

  Nơi nhận:     
- Sở Nội vụ (b/c) ; 
- Người đề nghị tiếp nhận KQT; 
- Lãnh đạo Sở Công Thương; 
- Các phòng: KHTCTH, TTr, VP; 
- Lưu:VT, VP(TLA). 

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH 
CHỦ TỊCH  

 
     

 
                   
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 
Vũ Hồng Thủy 
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