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THÔNG BAO 
Danh miic tài 1iu phöng vn ti vông 2 

kr xét tuyên cong chfrc xã nãm 2022 

Can cü Quyt djnh s 26/2018/QD-UBND ngày 3 1/10/2018 cüa UBND tinh 
Gia Lai ye vic ban hành Quy djnh quàn 1 cong tác ni v11 thuc tinh Gia Lai; 
Quyêt dinh so 19/202 1/QD-UBND ngày 05/8/2021 cüa UBND tinh ban hành quy 
djnh chi tiêt mt so diêu, khoãn, diem va bin pháp thi hành Thông tu so 
13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 cüa B tri.thng B Ni v11 huàng dan mt so 
quy djnh ye can b, cong chüc cap xã và ngithi ho.t dng không chuyên trách a 
cap xã, a thôn, to dan phô áp diing trên dja bàn tinh Gia Lai. 

Can ci.'r Quy& djnh s 330/QD-UBND ngày 25/7/2022 cüa Chü tjch Uy ban 
nhân dan huyên ye vic thành 1p Hi dOng xét tuyên cong chic xã näm 2022. 

HOi dng xét tuyn cong chüc xa nàm 2022 cüa huyn Chu Päh thông báo 
danh muc tài 1iu On tp thi phOng van kS'  xét tuyên cOng chtrc xa näm 2022, ni 
dung cii the nhu sau: 

1. DanE m1ic tài 1iu on tp thi phóng vn k xét tuyn cong chi'rc xã 11am 
2022 di.rac dang tãi trén Cong thông tin din tü' cüa huyn Chu PAh ti da chi: 
http://chupah.gialai.gov.vn  (Co danh m1ic dInh kern theo). 

2. Hi dng xét tuyn cong chüc xã närn 2022 cüa huyn Chis Pàh không to 
chirc on tsp;  tEl sinh dir tuyên truy cp trén cong thông tin din ti:r huyn Chii Päh 
http://chupah.gialai.gov.vn  dé biêt ni dung và tir on tap. 

Hi dng xét tuyn cong chüc xã nàm 2022 cüa,.Iiuyn Chu Pah thông báo 
den các thI sinh tham dii k' tuyên diing duçic biêt./. 'fr— 



BE CU'fNG ON TAP 
(Kern theO váh ban s454'O/SNV-XDCQ ngày  o4 t/2022 cia Sà N5i v& 

I. MEN THC CHUNG 

1. Lut T chirc chInh quyn dja phixcing ngày 19/6/2015 (trr mlic 1, miic 2 
cüa Chucrng III; Chixcxng IV; Chixang V; Chucing VII) 

2. Luât Si'ra d&, b sung mt s6 diu ciXa Lu.t To chi'rc ChInh phü và. Lu.t 
To chüc chInh quyn dja phi.rcing ngày 22/11/2019 (tth diêu 1) 

3. Lut Can b, cong chirc ngày 13/i 1/2008 

4. Lut Süa di, b sung môt s diu cüa Lut Can b, cong chirc và Lut 
Viên chüc ngay 25/11/2019 (tth diu 2) 

5. Nghi dinh s 112/201 1JND-CP ngày 05/12/2011 cüa ChInh phü v cong 
chiXc xA, phung, thj trn (tr1r Chuang I, Chuang III, Chuang VI) 

6. Nghi dinh s 34/2019/ND-CP ngày 24/4/2019 cüa ChInh phü sira di, b 
sung mt so quy dinh v can bô, cong chtrc cp xâ và ngu&i ho.t dng không 
chuyên trách & cap x, 0' thôn, t dan phô tth .diu 1) 

7. Nghj djnh s 1 12/20201ND-CP ngày 18/9/2020 cüa ChInh phü v x1r 1 kr 
1ut can bô, cong chirc, vien cht'rc (trir mile 3 ciXa Chrnyng II, miic 4 cüa Chucng 
HI) 

II. KIEN TH1C CHUYEN NGANH 

1. Ch(rc danh Tw pháp — h tjch: 

a) Luât Ho tjch ngày 20/11/2014 (tth Chuang IV, Chuong V) 

b) Luât PM bin, giáo due pháp 1ut ngãy 20/6/20 12 

2. Chfrc danh Oja chinh — nong nghip — xây dirng và môi trwô'ng: 

2.1. Phu trách linh virc dia chInh, xây dirng, môi trirrng: 

a) Lu.t D.t dai ngày 29/11/2013 (trtr Clurong III, Chuong IV, Chucmg IX, 
Chuong XII, Chi.rcing XIII) 

Chuang VII) 



c) Luât Sira di, b sung môt s diu cüa Lu.t Xây dçrng ngày 17/6/2020 

2.2. Phii trách linh vrc ñông nghip, phát trinnông thôn: 

a) Lu.t Trng trpt ngày 19/11/2018 (tth Chtrcmg III, ChuGng V) 

b) Lust Chän nuôi ngày 19/11/2018 (trt Chng III, Chucng V) 

3. Chfrc danh Van hóa — xä hôi: 

3.1. Phu trách linh vu'c van hóa: 

a) Lut TIn nguông, ton giáo ngày 18/11/2016 (trCr Chircing V, Chiicrng VII) 

b) Lu.t Th due, th thao ngày 29/11/2006 (tth Chucing III, Chixmg IV, 
Chixang V, Chng VI, Chuang VII, Chuang VIII) 

c) Lut Sira di, b sung môt s diu cüa Luât Th diic, th thao ngày 
14/6/2018 

d) Nghj djnh s 122/201 8/ND-CP ngày 17/9/2018 cüa ChInh phü quy djnh 
ye xét tang danh hiêu "Gia ctInli van hóa"; "Thôn van hóa", "Lang van hóa", "Ap 
van hóa", "Ban van hóa", "Tb dan pM van boa" 

3.2. Phit trách linh v,rc xã hi: 

a) Lut Tré em ngày 05/4/2016 (tth Chuang V, Chuong VI) 

b) Pháp 1nh [Ju dAi ngua'i có cong vói cách mng 09/12/2020 (tri'r Chuang 
III, Chuong IV, Chuong VI) 

c) Nghi dinh s 20/2021/ND-CP ngày 15/3/2021 cüa ChInh phü quy djnh 
chinh sách trçl giüp xâ hi di vO'i di ttxcing bão trc xà hi 

4. Chu'e danh Van phông — tMng kê: 

a) Quy& djnh s 77/2006/QD-TTg ngày 13/4/2006 cüa ChInh phü ban hành 
quy ché lam viêc miu cüa TiJy ban nhân dan xâ, phithng, thj trãn 

b) Nghi dinh s 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cüa Chinh phü ye Cong tác 
van thu 
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