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Số:            /TB-HĐTD Chiêm Hóa, ngày 09 tháng 6 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức vòng 2 

năm 2019 huyện Chiêm Hóa  

 

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-HĐTD ngày 07/5/2019 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức về tổ chức thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2019; 

Thông báo số 93/TB-HĐTD ngày 23/52020 của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức huyện về kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 huyện 

Chiêm Hóa. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 huyện Chiêm Hóa thông báo 

danh sách và triệu tập thí sinh Ma Văn Tân, sinh ngày 09/11/1991, hộ khẩu 

thường trú: thôn Nà Khán, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

đơn vị đăng ký dự thi: Trung tâm Phát triển quỹ đất; vị trí việc làm: Viên chức 

quản lý và phát triển quỹ đất (Địa chính viên hạng III); mã ngạch: V.06.01.02; 

đủ điều kiện thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2019 huyện Chiêm Hóa. 

Về tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm hình thức thi vòng 2, như sau: 

  1. Tài liệu ôn tập  

Tài liệu ôn tập được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Thí 

sinh truy cập vào Cổng thông tin điện tử huyện Chiêm Hóa theo địa chỉ: 

http://chiemhoa.gov.vn  để tra cứu tài liệu ôn tập (có nội dung ôn tập kèm theo 

thông báo này). 

 2. Thời gian, địa điểm, hình thức thi vòng 2 

2.1. Thời gian, địa điểm 

Từ 8 giờ 00 phút, ngày 25/6/2019 (thứ  năm) tại Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện (địa chỉ: xã Xuân Quang, huyện 

Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang). 

2.2. Hình thức tổ chức thi 

Thi phỏng vấn, môn nghiệp vụ chuyên ngành; thời gian chuẩn bị và trả 

lời câu hỏi của thí sinh tối đa là 30 phút. 

Chú ý: Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi; khi 

đi thi mang theo giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác để 

xuất trình khi vào phòng thi theo quy định. 
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Hội đồng tuyển dụng viên chức niêm yết danh sách thí sinh dự thi theo 

số báo danh và phòng thi; nội quy, hình thức, thời gian thi tại địa điểm tổ 

chức thi tuyển trong ngày 24/6/2020.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 huyện Chiêm Hóa thông báo 

để thí sinh dự tuyển biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
 

 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (Đăng tải   

  giúp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh); 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Đoàn giám sát TDVC tỉnh; 

- Ban giám sát TDVC huyện; 

- Trung tâm VH, TT-TT huyện (Đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử huyện); 

- HĐTDVC huyện; 

- Phòng Nội vụ; (niêm yết) 

- Trung tâm PTQĐ; (niêm yết) 

- Thí sinh có tên trên; (biết, t/hiện) 

- Lưu: VT; HĐTDVC. 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Đình Tân 



NỘI DUNG ÔN THI VÕNG 2 

Kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 huyện Chiêm Hóa 

(kèm theo Thông báo số            /TB-HĐTD ngày 09/6/2020                                               

của HĐTDVC huyện Chiêm Hóa) 

 

1. Luật Đất đai ngày 29/11/ 2013, Chương II từ Điều 61 đến Điều 94. 

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Điều 9; Điều 17). 

3. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

4. Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/5/2015 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

5. Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích 

quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

6. Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang Về việc Ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật 

kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi 

đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích 

công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; 

 

-------- HẾT ------- 
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