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UBND HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/QĐ-HĐTDCCX

Yên Châu, ngày 08 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển kỳ tuyển dụng công
chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2022

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về
chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 22/4/2019 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ
về công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về
hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND
tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường,
thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND
tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức viên chức,
lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,
doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã
năm 2022;
Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức xã năm 2022 tại Tờ
trình số 02/TTr-HĐTDCCX ngày 08/6/2022.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển kỳ tuyển dụng công
chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022 (Có phục lục số 01, 02 - Danh mục tài
liệu kèm theo).
Điều 2. Thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức xã năm 2022; các thi
sinh đủ điều kiện tham dự vòng 01, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên
Châu năm 2022 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các PCT UBND huyện;
- Ban giám sát HĐTD;
- Như Điều 3;
- Lưu: HSTD, Lm, 70 b.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Lù Văn Cường
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Phụ lục 01
DANH MỤC
Tài liệu ôn tập kiến thức chung, tin học (Thi trắc nghiệm Vòng 1)
(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTDCCX, ngày 08/6/2022 của Hội đồng
tuyển dụng công chức xã huyện Yên Châu năm 2022)
I. Dự kiến kiến thức chung
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
2. Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng
11 năm 2019;
3. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định
quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công
chức ở xã phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã;
4. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về
công chức xã, phường, thị trấn;
5. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
6. Nghị định số: 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
7. Nghị định số: 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh
giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
8. Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ
Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Thôn, Tổ dân phố.
9. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
II. Nội dung ôn tập môn tin học
Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số
03/2014/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
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Phụ lục 02
DANH MỤC
Tài liệu ôn tập chuyên ngành theo vị trí chức danh dự tuyển (Vòng 2- phỏng vấn)
(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTDCCX, ngày 08/6/2022 của Hội đồng
tuyển dụng công chức xã huyện Yên Châu năm 2022)
1. Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
- Luật Trồng trọt số: 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018,
- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ Quy về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
- Nghị quyết số: 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của của Quốc hội phê
duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới, giai đoạn 2021 - 2025.
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định chi tiết một số
điều luật bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều luật lâm nghiệp;
- Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về
quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ;
2. Chức danh Tài chính - Kế toán
- Luật kế toán năm 2015.
- Luật Ngân sách Nhà nước 2015.
- Luật số: 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về quản lý, sử dụng tài sản công
- Văn bản hợp nhất Luật kế toán số 14/VBHP-VPQH ngày 04/7/2019
- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
- Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày
21/12/2016 của Chính phủ;
- Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số
48/VBHN-BTC ngày 22/12/2020 của Bộ Tài chính.
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- Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy
định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính của xã, phường, thị trấn.
- Thông tư số 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách
- Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính về
hướng dẫn chế độ ngân sách và tài chính xã.
3. Chức danh Văn hóa - xã hội
3.1. Chức danh Văn hóa - xã hội (phụ trách Văn hóa - Thể thao và Du lịch)
- Luật Di sản văn hóa sửa đổi 2009,
- Luật Tôn giáo, tín ngưỡng số: 02/2016/QH14, ngày 18/11/2016,
- Luật Du lịch số: 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017,
- Luật Thể dục thể thao 2011, sửa đổi năm 2018,
- Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
- Nghị định số: 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định
về xét tặng danh hiệu về “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,
“Ấp văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
- Nghị định số: 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
- Nghị định số: 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
dụ lịch; quyền thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan, văn hóa và quảng cáo.
- Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30/11/2021 của Bộ văn hóa,
Thể thao và Du lịch về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
3.2. Chức danh Văn hóa - xã hội (phụ trách Lao động - Thương binh và
Xã hội)
- Luật Bình đẳng giới 2006
- Bộ Luật Lao động 2019
- Luật việc làm số: 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013
- Luật trẻ em số: 102/2016/QH13
- Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương với cán bộ, công
chức, lực lượng vũ trang.
- Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lao động về điều kiện
lao động và quan hệ lao động
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- Pháp lệnh số: 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 về ưu đãi người có
công với cách mạng.
- Nghị định số: 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
- Nghị định số: 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ Quy
định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
4. Chức danh Văn phòng - Thống kê
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
- Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác
văn thư
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Ban hành
Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
về quản lý và sử dụng con dấu;
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
5. Chức danh Tư pháp - hộ tịch
- Luật số: 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội (Luật Hộ Tịch);
- Nghị định số: 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Hộ tịch ngày 15/11/2015 của Chính phủ;
- Nghị định số: 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch ngày
16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Nghị định số: 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chỉnh phủ Quy định
về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư liên tịch số: 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT Hướng dẫn thực
hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú,
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi ngày 15/05/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Y tế;
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- Thông tư số: 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật hộ tịch
- Thông tư liên tịch số: 02/2016/TTLT-BNG-BTP Hướng dẫn việc đăng
ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự
của Việt Nam ở nước ngoài ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và
Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Thông tư số: 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp Quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP
ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

