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SỞ TN&MT TỈNH LẠNG SƠN 

 HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

VIÊN CHỨC NĂM 2019 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số: 27/TB-HĐTTVC Lạng Sơn, ngày 04 tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Nội dung tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về 

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 Thông tư số 15/2012/TT- NV ngày 25/12/2012 của  ộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 

bồi dưỡng đối với viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT- NV ngày 14/5/2019 của  ộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 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 62/2018/QĐ-U ND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân c p quản lý tổ 

chức bộ m y và c n bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-U ND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch 

U ND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức 

c c đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 30/01/2020 của Gi m đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 

2019; 

 Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Lạng Sơn thông b o tài liệu ôn tập thi viên chức vòng 1, gồm: 

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

 1. Luật viên chức số 58/2010/QH12. 

  2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

3. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công 
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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. 

II. MÔN NGOẠI NGỮ: Tiếng Anh theo chuẩn của  ộ Gi o dục và Đào 

tạo. 

 Thí sinh ôn tập theo yêu cầu  ậc 2 được quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT- GDĐT ngày 24/01/2014 của  ộ trưởng  ộ Gi o dục và Đào tạo 

 an hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 

 III. MÔN TIN HỌC: Tin học theo chuẩn của  ộ Thông tin và Truyền 

thông. 

 Thí sinh ôn tập theo yêu cầu về kiến thức và kỹ năng sử dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được quy định 

tại Thông tư số 03/2014/TT- TTTT ngày 11/3/2014 của  ộ Thông tin và Truyền 

thông. 

Thí sinh ôn tập theo danh mục tài liệu như trên, Hội đồng thi tuyển viên 

chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn không ph t 

hành tài liệu ôn tập. Thí sinh theo dõi c c văn bản thông b o, kế hoạch…liên 

quan đến công t c tuyển dụng và tài liệu ôn tập đăng tải trên trang thông tin điện 

tử của Sở theo địa chỉ: http://tnmt.langson.gov.vn/. 

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Lạng Sơn thông b o để thí sinh biết, chủ động ôn tập./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng thi tuyển VC năm 2019;  (thực hiện)  

- Văn phòng Sở; Văn phòng ĐKĐĐ; Trung tâm 

TNMT 

- TT.CNTTTNMT (đăng tải trên Cổng TTĐT); 

- Thí sinh nộp phiếu (90b);  

- Lưu: Văn thư, HS, (NTTH). 

 TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT 

Bùi Văn Côi 
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