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THÔNG BAO
Ni dung on tp, hInh thfrc, thô'igian, dia diem xét tuyên viên chfrc mm
non tai vi trI nhãn viên lam nhiêm vii ho trq phyc vi.i
Can cr Quyt djnh s Quy& dnh s 3716/QD-UBND ngày 20/9/20 19 v
vic ban hânh quy ch xét tuyn viên chirc mm non ti vi, trI nhân viên lam
nhiêm vi h trçi phc v nãm 2019 và Quy& di,nh s 3808/QD-IJBND ngày
27/9/2019 cüa UBNID huyn diu chinh quy ch xét tuyn viên cht'rc m.m non
tai vj tn nhân viên lam nhim vu h tr phuc v nãm 2019. Hi dông xét tuyn
viên chirc mârn non ti vi, trI nhân viên lam nhim vi h tr phic v.i näm 2019
thông báo ni dung on tip, hInh thtrc xét tuyn, thai gian và di,a dim xét tuyên
(vông 2) nhu' sau:
I. Ni dung On tap:
1. Kin thfrc, trInh d hiu bit chung v pháp lut cüa viênchfrc:
- Lut viên chrc và các van ban: Nghi dinh s 29/2012/ND-15 ngày
12/4/2012 cüa ChInh phü v tuyn dung, sir ding vâ quân 1 viên chirc; Nghj
dnh 27/2012/ND-CP ngày 06/4/2012 cüa ChInh phü Quy di,nhv xr 1 k 1ut
viên chirc và trách nhiêm bi thung, hoàn trá cüa viên chi.irc. Nghj dlnh so
41/2012/ND-CP ngày 0 8/5/2012 cüa ChInh phii Quy djnh ye vi, trI vic lam
trong dan vi, ir nghip cong lip. Nghi djnh s 161/2018/ND-CP ngày 21/9/2018
cüa ChInh phü v vic sira di, b sung môt s quy di,nh v tuyn dyng cOng
chtrc, viên chiirc, nâng ngach cOng ch'rc, thanghang viên chi.rc và thc hin ch
dO hçrp dng mOt s lo.i cong viêc trong co' quan hành chInh nhà nuc, don vi,
sr nghip cOng lap; Thông tu ca BO Nôi vii: s 15/2012/TT-BNV ngày
25/12/2012 huthig dn v tuyn dung, k kt hçTp dng lam vic và dn bü chi
phi dào tao, bài duo'ng di vri viên chtrc; s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019
cüa Bô NOi vii v viêc si.'ra di, b sung môt s quy dinh v tuyn dyng cong
chc, viên chic và thirc hiên môt s ch do hgp dng ñt s lo.i cOng vic
trong co' quan hành chinh nba nuc, don vi sr nghip Cong l.p; Thông tu so
05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 cüa BO nOi v, Thông tu s 11/2014/TT-BNV
ngây 9/10/20 14 ci1a BO NOi v quy dinh chtrc danh, ma so ngch và tiêu chuân
nghip vi chuyên mon các ngch cOng cht'rc chuyên ngânh hành chinh; Thông
tu sé 01/2 011/TT-BNV ngây 19/01/20 11 ci1a BO NOi v1i v vic huóng dan k
thuat tnInh bay hInh thü'c, nOi dung van ban hành chInh nhà nuOc.

- Van bàn so 04/VBHN-BGDDT ngày 24/12/2015 cña B Giáo due và
Dào tao v Quyêt djnh ban barth Diu 1 Truàng Mârn non và các van bàn quy
djnh chü'c näng vâ nhim vi nhân viên phic vi trong truing rnrn non.
2. Ni dung on tp ye kiên thfrc chuyên mon
- Lut ngân sách nba nuóc;
- Các van bàn quy djnh ye ch d k toán tài chInh.
- Chê do k toán tài chInh;
- Các nhim viii lien quan dn cong tác van thu' lu'u tr.
- Các quy djnh xir pht lien quan dn nhórn nhim vi h trçi phiic vi.
II. HInh thtrc sat hch, thôi gian, dja âim sat hch:
1. HInE thiirc sat hach: Phông vn.
2. Thi gian:
- Thii gian xem so báo danh vào ngày 28/10/20 19.
- Thñ gian tham di kiêm tra, sat hach: 7 gi 30 phCit, ngày 29/10/2019;
3. Da diem: Hi tnrô'ng gác 3, UBNID huyn Cam Xuyên, tinE Ha Tinh.
Hôi dông xet tuyên thông bao dé cac thi srnh du diêukiên du tuyên1 duoc biêt /
No'i nhân:
i:pG XE'T TUYEN
1
-Nhudiêu3;
- So Nôi vu; SO GD - DT;
- TT Huyn ui', TT HBND huyn;
- ChO tjch, các PCT UBND huyn;
- Các thành vien HDXT;
- Cáctruong Mâm non trén dja bàn huyn;
- TT Van hóa — Truyên thông huyn;
- UBND các xa, th tran
- Trang thông tin din tfr huyn;
- PhOng Ni v, phOng GD&DT;
- ThI sinh tham gia xét tuyên;
- Luii: HDXT.j
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