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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 thi tuyển viên chức  

và thu phí tuyển dụng viên chức năm 2021 

 

Căn cứ 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; Thông tư số 06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 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 đối với 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 đối với 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 định số 1381/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều 

kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Văn Lãng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp năm 2021; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 thông báo tài liệu ôn 

tập vòng 1 và thu phí dự tuyển dụng viên chức viên chức năm 2021, cụ thể như 

sau: 

1. Danh mục tài liệu ôn tập 

1.1. Phần kiến thức 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 về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

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 đối với 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 đối với viên chức; 
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- 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. 

1.2. Phần thi ngoại ngữ 

Thí sinh đăng ký thi Tiếng Anh ôn tập theo trình độ ngoại ngữ bậc 1 quy 

định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho 

Việt Nam. 

1.3. Phần thi tin học: Các thí sinh được miễn thi do tổ chức thi trắc 

nghiệm vòng 1 trên máy vi tính 

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021, huyện Văn Lãng không 

phát hành tài liệu ôn tập. Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức năm 2021 

được đăng tải tại Trang thông tin điện tử huyện Văn Lãng tại địa chỉ 

http://vanlang.langson.gov.vn/, căn cứ theo đối tượng, chuyên ngành tuyển 

dụng, thí sinh chủ động khai thác tài liệu để phục vụ việc ôn tập của cá nhân. 

2. Thu phí tuyển dụng viên chức năm 2021 

2.1. Hình thức thu phí: Thu trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Văn Lãng, 

tỉnh Lạng Sơn.  

2. Thời gian nhận phí thi tuyển viên chức: Kể từ ngày Thông báo đến hết 

ngày 23/7/2021. 

3. Mức thu phí thi tuyển: 400.000 đồng/thí sinh. 

Sau thời gian trên, nếu thí sinh không nộp (hoặc nộp không đúng mức thu) 

phí thi tuyển viên chức coi như không có nguyện vọng tham dự kỳ thi tuyển viên 

chức năm 2021.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo để thí sinh biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:       
 - Sở Nội vụ;  

 - TT Huyện uỷ; 

 - TT HĐND huyện; 

 - CT, PCT UBND huyện; 

 - VP HĐND&UBND huyện; 

 - Phòng Nội vụ (2b);                                                           

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo;                           

 - Trung tâm VH, TT và TT huyện; 

- Trang TTĐT huyện;                                                                                                                                                    
 - Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bế Thị Vẫn 
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