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THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu Tuyển dụng lại viên chức sự nghiệp
theo Kết luận số 71-KL/TWngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Căn cứ Thông tư số 06/TT-BNV ngày 02/02/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy
chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nôi quy thi tuyển, xét tuyển
công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh
nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 181/KH-UBND, ngày 15/6/2022 của UBND huyện Mường
Khương về việc Tuyển dụng lại viên chức sự nghiệp theo Kết luận số 71-KL/TW
ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư;
Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Chủ tịch UBND
huyện Mường Khương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng lại viên chức các đơn
vị sự nghiệp theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư;
Hội đồng tuyển dụng lại viên chức huyện Mường Khương thông báo danh
mục tài liệu phục vụ cho kỳ xét tuyển như sau:
I. Danh mục tài liệu phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14
ngày 5/11/2029. (Riêng với Luật số 52/2019/QH14, thí sinh chỉ tập trung ôn tập nội
dung ở Điều 2 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức).
2. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ
luật cán bộ, công chức, viên chức (Tập trung các về xử lý, kỷ luật đối với viên chức,
cụ thể các điều: 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40).
3. 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 (Tập trung các điều có liên quan
đến đánh giá, xếp loại viên chức, cụ thể các điều: 2, 3, 12, 13, 14, 15, 19, 20).
II. Danh mục tài liệu phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
1. Viên chức làm việc tại Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông
1. 1. Vị trí Thực hiện nhiệm vụ: Phóng viên, biên tập viên
- Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việc phát
ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;
- Nghị định số: 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản;
- Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 của Chính phủ về nghị định
quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;
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- Thông tư số 11/2016/TTLT- BTTTTBNV ngày 07/4/2016 Quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập
viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành
thông tin và truyền thông;
- Thông tư liên tịch số 11/2016/ TTLT-BTTTT-BNV, ngày 7/4/2016 của Bộ
Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và
đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
1.2. Vị trí Thực hiện nhiệm vụ: Kỹ thuật viên
- Thông tư số 08/2010/TT-BTTTT ngày 23/3/2010 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi
dưỡng bằng hiện vật đối với, công chức, viên chưc, người lao động làm việc trong
lĩnh vự Phát thanh - Truyền hình;
- Thông tư 09/2020/TT-BTTTT ngày 24/4/2020 của Bộ thông tin và truyền
thông về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất trương chỉnh phát thanh;
- Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ thông tin và
truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản.
- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của 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.
1.3. Vị trí Thực hiện nhiệm vụ: Truyên truyền viên
- Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL, ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng;
- Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 11/3/2016 của
Bộ tài chính, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù
đổi với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;
- Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL ngày 9/12/2014 của Bộ Văn hoa Thể
thao và Du lịch Quy định hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp
huyện
- Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL, ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng.
2. Viên chức làm việc tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện
2.1. Vị trí Quản lý dự án và giám sát kỹ thuật các công trình dân dụng và
công nghiệp
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13.
- Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điểu của 37 luật có liên
quan đến quy hoạch.
- Luật số 62/2020/QH14 (sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng).
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- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, về quản
lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ, quy định chi
tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 06/2021/NĐ - CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, quy định
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công
trình xây dựng.
- Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về
phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư
xây dựng.
2.2. Vị trí Quản lý dự án và Giám sát kỹ thuật các công trình giao thông
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13.
- Luật số 62/2020/QH14 (sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng).
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ, quy định chi
tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 06/2021/NĐ - CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, quy định
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công
trình xây dựng.
- Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.
- Văn bản hợp nhất nghị định quy định về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ số 11/VBHN - BGTVT, ngày 21/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải.
3. Vị trí thực hiện nhiệm vụ Kế toán trường học
- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015;
- Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày
01 tháng 01 năm 2017.
- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 quy định tiêu chuẩn định mức
sử dụng máy móc thiết bị;

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định chế độ tự chủtài
chính của đơn vị sự nghiệp công lập
- Nghị Quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai quy
định một số định mức chi công tác phí, hội nghị của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc tỉnh Lào Cai

- Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
quy định phân cấp, thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan,
đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai;
4. Vị trí thực hiện các nhiệm vụ: Nhân viên thư viện Trường học
- Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch Quy định về đánh giá hoạt động thư viện;
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- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ Quy định
chi tiết một số điều của Luật thư viện;
- Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
5. Vị trí thực hiện nhiệm vụ Văn thư trường học
- Luật số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội về Luật Lưu trữ
- Nghị định số 30/2020/NĐ- CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ, về công tác
Văn thư
- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, về quản lý và
sử dụng con dấu
Hội đồng tuyển dụng lại viên chức huyện Mường Khương thông báo để các thí
sinh đăng ký tham gia dự xét tuyển được biết./.
Nơi nhận:
- TT.HU, HĐND- UBND huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm Văn hóa, TT-TT;
- Ban Quản lý Dự án DTXD;
- Các đơn vị trường học trực thuộc huyện;
- Cổng TTĐT huyện (đăng tải);
- Lưu: VT, HĐXTLVC.
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