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

HỘI ĐỒNG KTSH 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-HĐKTSH 
 

  Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 
 

 
 

THÔNG BÁO 

Về thời gian, địa điểm, hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch  

đối với trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/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 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức 

Căn cứ Quyết điṇh số 856/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tic̣h 

UBND tỉnh Lạng Sơn về viêc̣ phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-SCT ngày 05/7/2021 của Giám đốc Sở 

Công Thương về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp 

tiếp nhận vào làm viên chức; Quyết định số 95/QĐ-SCT ngày 05/7/2021 của 

Giám đốc Sở Công Thương về hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch đối với 

trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức; 

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch thông báo một số nội dung như sau: 

1. Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch 

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 phút ngày 15/7/2021 (thứ năm) 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Sở Công Thương, số 21 đường Lý Thái Tổ, 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

2. Hình thức kiểm tra, sát hạch:  

- Phỏng vấn  

- Kiểm tra, sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn 

nghiệp vụ theo vị trí việc làm được phê duyệt. Thí sinh bốc đề trong bộ đề, thi 
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phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thi sinh dự thi có không quá 15 

phút chuẩn bị) 

3. Nội dung phỏng vấn:  

a) 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. 

b) Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ: 

- 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 

trình XTTM quốc gia;  

4. Cơ cấu điểm phỏng vấn và cách xác định người đủ điều kiện tiếp 

nhận vào làm viên chức 

a)  Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100. 

b) Cách xác định người đủ điều kiện tiếp nhận: 

- Tham dự phỏng vấn về trình đô ̣hiểu biết chung (40 điểm) và về năng 

lực chuyên môn nghiệp vu ̣(60 điểm) 

- Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên. 

5. Phí dự tuyển:  

Thí sinh nộp 500.000đ (Bằng chữ: năm trăm nghìn đồng chẵn) phí dự 

tuyển về Văn Phòng Sở Công Thương trước ngày dự kiểm tra, sát hạch. 

6. Danh sách thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch  

(có Danh sách kèm theo) 

           7. Một số lưu ý đối với thí sinh khi dự kiểm tra, sát hạch  

- Thí sinh có mặt tại Phòng phỏng vấn trước 30 phút đề nghe phổ biến 

Nội quy, quy chế kiểm tra, sát hạch. 

http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
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- Mang theo giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 

một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để thành viên Ban kiểm tra sát 

hạch đối chiếu trước khi vào Phòng phỏng vấn  

- Khi tham dự yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống 

dịch Covid - 19. 

Hội đồng kiểm tra sát hạch thông báo đến các phòng, đơn vị, người được 

đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức thống nhất thực hiện./. 
 

 

  Nơi nhận:     
- Thí sinh tham dự KTSH; 

- Lãnh đạo Sở CT (b/c); 

- Trung tâm KC&XTTM ; 

- Các thành viên HĐ KTSH; 

- Lưu: HĐKTSH(NTP). 

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

     

 

 
                   
 

 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Đình Kỳ Giang 



DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐKTSH ngày 06/7/2021 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch) 

 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu thường trú (xã, 

huyện, tỉnh) 

Trình độ chuyên môn 

Vị trí 

việc làm 

SĐT  

để báo tin 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

I 
Vị trí việc làm: Chuyên viên; Nhóm chuyên ngành:  Kinh tế, Thương mại quốc tế; Quản trị kinh doanh; Thương mại; Kinh doanh 

(Chỉ tiêu tuyển dụng: 02, trình độ đại học) 

1 Lương Thị Len 

  

 

09/9/1985 

Cao 

Lan 

Đường Nguyễn Khắc Cần, 

khối 7, phường Hoàng Văn 

Thụ, TP Lạng Sơn 

Đại học 
Quản lý 

kinh tế  

Chính 

quy Chuyên 

viên  

 

0915.985.696 
  

 

Danh sách này ấn định: 01 thí sinh./. 
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