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THÔNG BÁO 
Hình thức, nội dung ôn tập xét tuyển viên chức Thanh tra  

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 
 

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-SGTVT ngày 09/6/2021 của Giám đốc Sở 
Giao thông vận tải về việc phê duyệt hình thức, nội dung ôn tập xét tuyển viên chức 
Thanh tra Sở Giao thông vận tải. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải thông báo 
nội dung ôn tập tuyển dụng viên chức như sau: 

1. Hình thức tuyển dụng:   

- Xét tuyển, Kiểm tra, sát hạch bằng hình thức Phỏng vấn. 

2. Nội dung ôn tập: 

2.1. Kiến thức chung: 

+  Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;  

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức  và Luật 
Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 (Điều 2. Sửa  đổi một số điều của Luật Viên 
chức) 

2.2. Kiến thức chuyên ngành:  

+ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010 

+ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008 

+ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 

+ Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ 
quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành Giao thông vận tải. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo tới các thí sinh dự tuyển biết và 
thực hiện theo quy định. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức giao Uỷ viên thư ký Hội đồng gửi thông báo 
này tới địa chỉ của Thí sinh đã đăng ký khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển./. 

Nơi nhận: 
- Thí sinh dự tuyển; 
- Giám đốc Sở (B/c); 
- TV hội đồng tuyển dụng; 
- Các Ban giúp việc HĐTD; 
- Ban Giám sát; 
- Website Sở; 
- Lưu: HĐXT, VT. 
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