
  

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-STP 

 

     Bắc Kạn, ngày       tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn thi (vòng 2) 

kỳ thi tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-STP ngày 19/5/2021 của Sở Tư pháp về tuyển 

dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021. Sở Tư pháp thông báo danh mục tài liệu ôn 

thi (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức viên chức Sở Tư pháp năm 2021 môn thi chuyên 

ngành như sau: 

(cụ thể theo biểu đính kèm) 

Sở Tư pháp thông báo để thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2021 được biết. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thí sinh liên hệ với Sở Tư pháp 

theo số điện thoại 02093.811.584 để được hướng dẫn và giải quyết. 

 (Danh mục tài liệu ôn thi (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 được đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ 

https://sotuphap.backan.gov.vn). 
 

Nơi nhận:     
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội vụ; 

- Hội đồng tuyển dụng;  

- Trang TTĐT Sở (đăng tải); 

Gửi bản giấy: 

- Các thí sinh dự thi; 

- Lưu: VT, HĐTDVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Trung 

 

 

 

https://sotuphap.backan.gov.vn/


  

Phụ lục 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN CHUYÊN NGÀNH –  

KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ TƯ PHÁP NĂM 2021 
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-STP ngày         tháng 10  năm 2021 

của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn) 
 

 

TT Danh mục tài liệu Ghi chú 

I 
Đối với vị trí việc làm Hành chính - tổng hợp tại Phòng Công 
chứng 

 

1 Luật Công chứng năm 2014  

2 
Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng thi hành một số điều của Luật Công chứng 

 

II 

Đối với vị trí việc làm Hành chính - tổng hợp tại Chi nhánh 

Trợ giúp pháp lý số 1 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước 

 

1 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017  

2 
Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ 

quy định một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý 
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