UBND HUYỆN VĂN LÃNG
HĐ KIỂM TRA, SÁT HẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 271/TB-HĐKTSH

Văn Lãng, ngày 21 tháng 8 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch đối với người được đề nghị
tiếp nhận không qua thi tuyển công chức, viên chức
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 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐCP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng
ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số
loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi,
bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công
chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp
đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 về việc thành lập
Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận không qua thi
tuyển công chức, viên chức.
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo:
Danh mục tài liệu ôn tập
Có danh mục tài liệu gửi kèm và đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa
chỉ: http://vanlang.langson.gov.vn/
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo trên./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
- Sở Nội vụ;
- TT Huyện uỷ;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Phòng Nội vụ (2b);
- Phòng Tư pháp;
- Phòng LĐ,TB, XH-DT;
- Phòng Văn hóa – Thông tin;
- Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, HSTD.

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Tuấn Minh
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TÀI LIỆU ÔN TẬP
(Kèm theo Thông báo số 271/TB-HĐKTSH, ngày 21/8/2020 của Hội đồng kiểm tra,
sát hạch)

I. VỀ TRÌNH ĐỘ HIỂU BIẾT CHUNG
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (Chương I, II);
2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 (Chương II, III);
3. Luật viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11 /2010 (đối với thí sinh dự
tuyển viên chức); (Chương II, III).
II. VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
1. Lĩnh vực Nội vụ:
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị quyết số 629/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của
UBTVQH khóa 14 về hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.
- Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi
nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.
- Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND huyện Văn
Lãng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức và biên chế của
Phòng Nội vụ huyện.
2. Lĩnh vực Tư pháp:
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật.
- Quyết định số 3222/2015/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND
huyện Văn Lãng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Phòng Tư pháp huyện.
3. Lĩnh vực Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc:
- Luật trẻ em đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5/4/2016. (Từ Điều 1 đến hết
Điều 69 Luật trẻ em).
- Nghị định 136/2013/NĐ- CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định
chính sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội.
- Quyết định số 1645/2018/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND huyện
Văn Lãng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện.
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4. Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin:
- Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ
quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định
về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,
“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
- Quyết định số 22/2018/QĐ-CP, ngày 08/5/2018 của Chính phủ về xây
dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
- Quyết định số 1534/QĐ-UBND, ngày 05/7/2016 của UBND huyện Văn
Lãng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Lãng.
5. Lĩnh vực Dịch vụ Nông nghiệp huyện
- Chương II. Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn (theo
thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT)
- Chương II. Quy trình kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; Chương IV.
Quy định về kiểm tra vệ sinh thú y (theo thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT)
- Chương II. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn (theo thông
tư số 25/2016/TTBNNPTNT):
+ Mục 1. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra
khỏi địa bàn cấp tỉnh;
+ Mục 2. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu;
+ Mục 3. . Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.
- Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

