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Số: 148 /QĐ-STP Lạng Sơn, ngày 20  tháng 8  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về hình thức tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tư pháp 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;  

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

Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

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;  

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

Nội vụ về 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 định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Laṇg Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND 

ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 02/2016/QĐ-

UBND ngày 16/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; 

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 điṇh số 144/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Giám đốc Sở 

Tư pháp về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện 

dự tuyển dụng viên chức năm 2021 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tư 

pháp tại Tờ trình số 108 /TTr-HĐTDVC ngày 19/8/2021. 
 

QUYẾT ĐIṆH: 
 

http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
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Điều 1. Lựa chọn hình thức tuyển dụng viên chức năm 2021 với hình 

thức: Thi tuyển viên chức, được thực hiện theo 02 vòng như sau: 

1. Vòng 01:  

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm (thi trắc nghiệm trên giấy) 

b) Nội dung, thời gian thi: 

- Phần I: Kiến thức chung: 

+ Thi 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối 

của Đảng; chính sách, pháp luật của ngành, lĩnh vực tuyển dụng; 

+ Thời gian thi: 60 phút 

- Phần II: Ngoại ngữ Tiếng Anh 

+ Thi 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm  

+ Thời gian thi: 30 phút. 

- Phần III: Tin học 

+ Thi 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

+ Thời gian thi: 30 phút  

2. Vòng 02: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

a) Hình thức thi: thi viết. 

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của 

người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

c) Thời gian thi: 

-  Thi viết: 180 phút (không kể thời gian chép đề); 

d) Thang điểm: 100 điểm 

Điều 2. Các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 và các 

Ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở chịu trách 

nhiêṃ thi hành quyết điṇh này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Thông tin điện tử STP; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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