
 

 

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:       /TB-HĐTDVC Lạng Sơn, ngày       tháng 7  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết điṇh số 76/QĐ-SCT ngày 15/6/2021 của Giám đốc Sở 

Công Thương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 

2021; Quyết định số 91/QĐ-SCT ngày 02/7/2021 của Giám đốc Sở Công 

Thương về việc phê duyệt danh sách thí sinh Đủ điều kiện, không đủ điều kiện 

tuyển dụng viên chức năm 2021;  

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo tài liệu ôn tập thi 

chuyên môn nghiệp vụ, chuyên ngành gồm 2 phần, cụ thể như sau:  

1. Về trình độ hiểu biết chung: 

- Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

 - Quyết định số 59/QĐ-SCT ngày 21/3/2018 của Sở Công Thương 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn 

thuộc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại  Lạng Sơn. 

2. Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ: 

a) Đối với Vị trí việc làm: Chuyên viên; (Nhóm chuyên ngành: Kinh tế, 

Thương mại quốc tế; Quản trị kinh doanh; Thương mại; Kinh doanh) 

- Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quy định 

chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM); 

- Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg, ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình 

XTTM quốc gia; 

 - Thông tư 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương 
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http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html


2 

 

 

trình XTTM quốc gia;  

b) Đối với Vị trí việc làm: Kỹ sư hạng III; (Nhóm chuyên ngành: Hệ 

thống điện; Tự động hóa; Điện công nghiệp; Cơ - điện) 

 - Quy định Kỹ thuật điện nông thôn 2006 do Bộ Công nghiệp ban hành; 

 - Nghị định số: 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành luật điện lực và an toàn điện lực; 

 - Quy phạm trang bị điện: Phần I: Quy định chung - 11TCN-18-2006; 

Phần II: Hệ thống đường dẫn điện - 11TCN -19-2006; Phần III: Trang bị phân 

phối và trạm biến áp - 11TCN-20-2006; Phần IV: Bảo vệ và tự động- 11TCN-

21-2006. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo để thí sinh biết, chủ 

động ôn tập./.  

  Nơi nhận:  
- DS thí sinh đủ đk dự tuyển; 

- Sở Nội vụ (b/c);  
- Thành viên HĐTDVC; 

- Lưu: HĐTDVC(NTP). 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Nguyễn Đình Đại 
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