
SO 115 PHAP TINH LANG SON 
HO! DONG TUVEN DUNG 
VIEN CHI'C SI NGH1P 

CONG HOA xA 110! CHU NGHLA V1T NAM 
Dôc hip - Tir do - Hin1i phüc 

So: 111 /TB-HDTDVC Lgng Son, ngàv 18 thông 8 nãm 2022 

THÔNG BAO 
Vé vic triu tp thI sinh di thi tuyén viên chirc sy nghip nàni 2022 

Thirc hién Quyêt djnh so 843/QD-UBND ngâv 16/5/2022 cüa Chii tich 
UBND tinh Lang Son ye vic phê duyt thu câu tuyén ding viên chüc các don 
v smghip trirc thuc các sà, ngnh nãm 2022; Cong van so 5981UBND-THNC 
ngày 31/5/2022 ciia UBND tinh ye vic tang cu&ng cong tác quãn 1 Nhâ nu&c 
trong tuyên dmg viên chüc nam 2022; Cong van sO ?1215Nv-ccvc  ngày 
13/6/2022 ciia Sà Ni vi.i hithng dánmt sO ni dung tO chüc tuyên diing viên 
chüc don vi sir nghiêp cong lip;  Quyêt dnh so 200/QD-STP ngày 18/7/2022 cüa 
Giám dc S& Di pháp ye vic thãnh 1p Hi dông tuyên ding viên chfrc s1r 
nghiêp näm 2022, 

Hi dông tuyên ding viên chüc nám 2022 ciia S Ti.rpháp tinh Lang  San 
thông báo triu tp thi sinh dr thi tuyên viên chüc sij nghip nãm 2022, cu the 
nhx sau: 

1. Danh sãch thI sinh dü diêu kiên dir thi 

Theo danh sách thi sinh dii diu kin tham dir tuyên dung viên chüc thrcic 
ban hành kern theo Quyêt dinh so 215/QD-STP ngây 12/8/2022 ciia Giám doe So 
Ttr pháp ye vic phé duyt danh sách thi sinh dii diêu kin, không dii diêu kin 
dir tuyên dung viên chüc sr nghip näm 2022 (cIa gth dIn thi sinh và clang tái 
ctông th&i ti-en trang thông tin ctin ti so. Tu pháp tçzi cla chi 
'rww.sop.langson.gov.vn,  myc tin "Thông báo cña So. Tirpháp"). 

2. Thôi gian, dia dim lam thu tic dir thi, khai mac k' thi: 

Ngày 3 0/8/2022: 

+ 08 gi&: ThI sinh lam các thu tue dir thi; 

+09 g1r: Khai mac k'' thi, nghe phO biên Quy ché, Nôi quy thi. 

3. Thôi gian, cãch thfrc, dia diem to chu'c thi, tài liu on thi: 

3.1. Thôi gian, cách thfrc to chirc thi: 

a) Thi vông 1. Thi kilm tra kin th&c chung 

- Th?ii gian thi: hr 07gi0 30phát, ngàv 31/8/2022 

- Hinh thüc thi: Thi trc nghiêm trên gi.y. 

- Ni dung: thi tràc nghirn gôm 3 phn: 



+ Phân I: Kiên tht.rc chung 

Thi 60 câu hôi hiêu biêt v pháp luât viên chiic; cliii tnrong, dithng lôi 
ciia Dâng, chInh sách, pháp luãt cila Nba nu&c ye to chüc vã boat dng cüa b 
may nhà nuóc, Ngành Ti.r pháp, S Tu pháp. 

Thii gian thi: 60 phiit. 

+ Phãn II: Ngoi ngU 

Thi 30 câu hOi tiéng Anh, trInh do bâc 2 hoAc U.rcrng duong. 

Thii gian thi: 30 phüt. 

+ Phân Ill: Tin hoc 

Thi 30 câu hOi theo yêu ctu ciia vi ti-i viêc lam, trinh d tin hQc 1mg dtng 
cong ngh thông tin co bàn. 

Th&i gian thi: 30 phiit. 

Kt quit thi vOng 1 dtrcic xác dinh theo s, citu trâ Rn dling cho tirng phãn 
thi quy dinh tai diem a niuc nay, nêu ti-it lOi dung tü 50% so câu hOi trà [en cho 
trng phitn thi thi ngix&i dtr tuyCn dtroc thi tiêp vông 2. 

b) Thi vông 2- Thi mon nghiêp vi chupên ngành 

- Ni dung thi: Kiêm tra ki&n thlrc, k näng hoat dông nghê nghip ciia 
ngu&i dix tuyên theo yêu cku ciia vi trI vic lam cn tuyn. 

- HInh thlrc thi: thi viêt 

- Th&i gian thi: 180 phiit. 

- Thang diem: 100 diem 

Hi dng tuy&i diing viên chüc sir nghip cüa Sà Tu pháp sè có Thông 
báo triêu tp thi sinh thi vOng 2 sau khi Co kêt quit thi vOng 1. 

3.2. DIa  diem tbi tuyên 

Tai hôi tnthng tang 4, So Tu phitp tinh Lang Son, so 623 du&ng Bit Triêu, 
phithng Dông Kinh, thitnh phO Lang Son, tinh Lang Son. 

3.3. Tài lieu on thi 

Co Danh muc khung tài lieu on thi kern theo Thông báo nay. 

So' Tupháp không in dpi, phOt hOnh tài lieu On thi. 

Thi sinh cO th titi Danh milc titi lieu trên Trang thông tin diên tlr ciia SO 
Tix pháp tai dia clii www.sotp.langson.gov.vn  (muc tin "Thông báo ciia SO Tir 
pháp"). 

Cn cIt theo chuyên ngành dir tuyén, thi sinh chii dông tIm kim, khai thác 
titi lieu dê phic vu vic on tap ciia cá nhitn. 



1yj nithia: 
- Sà Ni vi (B/c): 
- Thi sinh du thi tuyên; 
- Trang TTDT cüa Sa TP; 
- Lânh&oSà: 
- Thãnh vién HDTDVC; 
- Thãnh viên Ban Giám sat; 
- Ltm: VT. VP. 

Vu Quang Hirng 

DONG TUYEN D1JNG 
HU TICH 

4. Vê vic np phi du tuvên viên cliirc 

Thi sinh tliuc hiên nôp phi dr tuyên viên chüc theo quy dnh t?i  Thông nr 
so 92/2021!TT-BTC ngãy 28/10/2021 c11a Bô Tãi chinh q"y djnh müc thu. ché 
do thu, np. quân l' và sr ching phI dir tuyên ding, dr thi nng ngach,  thng 
hang cOng chüc, viên chüc den tnr&c ngây to chüc khai mac  k' thi. 

Cách thüc np phi dir tuyèn theo Thông báo sO 110 /TB-IIDTD ngty 
17/8/2022 cüa Hi dông tuyCn dung viCn chüc sij nghip, S& Tu pháp (dã gri 
cho t'mg thi sinh và däng tãi trCn Trang thông tin din tü cüa Sà Ttrpháp, tai da 
chi w\vw.sotp.langson.gov.vn  (mc tin "Thông báo cila S& Tr pháp"). 

TrCn dày là Thông báo triu tp thi sinh dir thi tuyén viên chtrc sir nghip 
närn 2022, ni dung, cách thüc, th&i gian, danh mic tài lieu on thi tuyCn viCn 
chrc six nghip nãm 2022 cüa HOi dông tuyCn diing viCn chic S Tu pháp tinh 
Lang San.!. 



VIEN CHU'C v 

(Ban hành kern theo Thông báo so. 

UNG TAI LIEU ON THI TUYEN 
RIG TR GIUP PHAP L''-S TIJ PHAP NAM 2022 

C ngày 18/8/2022 cja 1451  dng tuyln dyng viên chic - Sà Twpháp) 

S . 1. Vong 1. Thi kiem tra kien thirc 

S TT Phn thu chuyên mon Danh mvc  tài Iiu 

PHAN THI MEN TH1irc 
CHUNC 

1. Van ban hqp nht s 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 ciia Van phông 
Quôc hi hcip nhât Lu.t To chirc chInh quyên dja phucrng. 

2. Van ban hp nht s 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 cüa Van phông 
Quôc hôi hcp nhât Lust  Viên chirc. 

3. Nghj djnh s6 1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh v 
tuyên ding, sCr diing và quãn 1 viên chirc. 

4. Nghj djnh s 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cüa ChInh phü ye cong tác 
van thi.r (khOng on tp các Máu van ban kern theo,) 

5. Chi.nmg I Thông tu s 07/2020/TT-BTP ngày 2 1/12/2020 ca B truâng 
B Tu pháp hithng dn chirc nãng, nhim vii, quyên hn cüa Sâ Tr pháp 
thuc UBND cp tinh, Phông Ti.r pháp thuc UBND cap huyn. 

6. Nghj quyt s 76t.TQ-CP ngày 15/7/2021 cüa ChInh phü ban hành Chucing 
trInh tong the cai cách hành chInh nhà nuóc giai don 202 1-2030. 

II PHAN THI TIN HQC TrInh d tin hçc rng diing cong ngh thông tin c ban. 

PHAN THI NGOIJ NGi1 
TIENG A H 

Ti.rmg di.rong trInh dO Bc 2 theo Khung nàng hrc ngoti ngU 6 bc dành cho 
Viçt Nam theo quy dnh cua Bc giao dc va Dao tio 



2. Vông 2. Thi mon nghip vt chuyên ngành 

TT 
A A Chuyen mon 

Danh muc tal hçu 

Vi tn viéc 1am 

uyeiien 

1. Lu.tTrcigiñppháp1näm2O17 

2. Nghj djnh 144/2017/ND-CP ngày 15/12/2017 cUa ChInh phü quy djnh chi tit mt s diu 
cüa Lut Trçi giip pháp 1. 

3. Thông tu s 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 cüa B tru&ng Bô Tu pháp quy djnh chi 
tiét mt so diêu cüa Lut trçi gii1p pháp 1 và hu&ng dan giây t? trong hot dng trçl giüp 
phAp 1 (Chisang III, IV, V) 

4. Thông tu 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/20 18 cüa B truâng B Tis pháp huàng dn mt s 
hoat dng nghip vi1 trq giüp pháp 1 và quân 1 chat lixçing v1i vic trçi giüp pháp I; 

5. Thông tix s 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 cüa B tru&ng B Tu pháp süa di, b 
sung mt so diu cüa Thông tu so 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017; Thông tu 
12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 cüa B tru&ng B Tu pháp. 

6. Thông tu 03/2020/QD-BTP ngày 28/4/2020 cüa B truing B Tix pháp ban hành Quy tc 
nghê nghip trq giüp pháp I>". 
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