
SỞ LAO ĐỘNG – TBXH HÀ TĨNH 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

NĂM 2020 
 

Số:  07 /QĐ-HĐXT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Hà Tĩnh, ngày 16  tháng 11 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức tại các 

đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

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

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 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 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; điểm 2 Điều 67 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 
25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ 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; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của 
Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng 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 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán 
bộ, công chức, viên chức; Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của 
UBND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 44/2013/QĐ-

UBND;  

Căn cứ Quyết định số 9585/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/10/2020 của Giám 
đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế xét tuyển viên chức 
vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở năm 2020; Quyết định số 8794/QĐ-

SLĐTBXH ngày 05/10/2020 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức 2020; 

Căn cứ tổng hợp đề xuất của Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức vào làm 

việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, gồm 02 phần: Kiến thức chung và kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ (có danh mục tài liệu cụ thể kèm theo).  



Điều 2. Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai và 

đăng tải toàn bộ nội dung danh mục tài liệu ôn tập trên Cổng thông tin điện tử 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc Sở. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên Hội đồng 

xét tuyển, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, các tổ 

chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Ban biên tập Website; 

- Lưu VT, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đinh Hữu Công 

 


		solaodong@hatinh.gov.vn
	2020-11-16T10:14:14+0700




