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THÔNG BÁO 

Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức 

 vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp  
 
 

 
Thực hiện Công văn số 16759/UBND-THKH ngày 30/11/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 19/QĐ-STP  

ngày 20/01/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Hội đồng xét 

tuyển viên chức. 

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Tư pháp thông báo nội dung ôn tập xét tuyển 

viên chức, cụ thể như sau: 

A. PHẦN THI KIẾN THỨC CHUNG  

- Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức, 

Luật viên chức năm 2019;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy 

chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV 

ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

B. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

1. Vị trí việc làm: Phòng Hành chính tổng hợp, Chi nhánh Trợ giúp 

pháp lý số 1, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 của Trung tâm trợ giúp pháp 

lý Nhà nước 

- Luật trợ giúp pháp lý năm 2017;  

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý;  

- Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-

VKSNDTC ngày 29/6/2018 của liên ngành trung ương quy định về phối hợp 

thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 

2. Vị trí việc làm: Hỗ trợ công chứng viên của Phòng Công chứng số 1, 

số 2 và số 3  

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;  



- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;  

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;  

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

tập sự hành nghề công chứng.  
 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo nội dung trên để các thí sinh tham dự 

xét tuyển biết và ôn tập./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Thí sinh tham dự xét tuyển; 

- Thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Ban Đề thi; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: HĐXTVC. 

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

 

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Bùi Đình Sơn 
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