
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN THI KIẾN THỨC CHUNG  

(Kèm theo Thông báo số: 26/TB-HĐTD ngày 25/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng) 

 

STT Tên/Nội dung tài liệu ôn tập 

I Quy định của pháp luật về viên chức - tài liệu ôn tập chung cho các thí sinh dự thi 

1 Hiến pháp năm 2013 

2 
Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công 

chức và Luật viên chức năm 2019 

3 
Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức 

4 

Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người 

làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm 

quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

II 
Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

ngành, lĩnh vực theo 18 lĩnh vực có thí sinh dự thi 

1 
Lĩnh vực giáo dục (bao gồm các vị trí việc làm giáo viên cấp học Tiểu học, Trung học 

cơ sở, Trung học phổ thông) 

1.1 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 

1.2 

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở 

giáo dục thường xuyên 

1.3 

Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình tổng thể) ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Mục 

II, III) 

2 Lĩnh vực Kế toán - Tài chính (Vị trí việc làm: Kế toán viên hạng III) 

2.1 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 

2.2 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 

2.3 
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-

BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) 
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STT Tên/Nội dung tài liệu ôn tập 

3 Lĩnh vực Hành chính văn phòng (Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp) 

3.1 Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Đề án Văn hóa Công vụ 

3.2 
Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp 

3.3 
Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước 

4 Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (các vị trí việc làm: Phụ trách khuyến 

nông, trồng trọt lâm sinh hạng III; Kỹ thuật dịch vụ giống cây ăn quả) 

4.1 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 

4.2 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 

4.3 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông 

4.4 

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, 

sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2021-2025 

4.5 

Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển 

nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản 

theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng  nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

5 Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình (Vị trí việc làm: Kỹ thuật phát thanh, truyền hình, 

âm thanh, ánh sáng hạng IV) 

5.1 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, 

phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và 
Truyền thông 

5.2 
Thông tư số 05/2018/TT-BNV ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 
số chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 
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STT Tên/Nội dung tài liệu ôn tập 

5.3 

Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông - Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

6 Lĩnh vực xây dựng (vị trí việc làm thuộc: Kỹ sư phụ trách xây dựng cơ bản)  

6.1 
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

6.2 
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 

6.3 
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng 

6.4 
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

6.5 
Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số 

nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
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