ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 69 /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 06 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục và tài liệu ôn tập sát hạch
tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác
tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm
2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 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;
Xét Tờ trình số 06/TTr-PNV ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Trưởng phòng
Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục và tài liệu ôn tập sát hạch thực hiện quy trình
tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên
chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020, gồm:
I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1. Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
2. Nghi định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
1. Lĩnh vực Kế toán
- Luật Kế toán.
- Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương
đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
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2. Lĩnh vực Xây dựng
- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Xây dựng 2020.
- Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29 tháng 6 năm
2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng.
3. Lĩnh vực Y tế
- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm
2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về
công tác y tế trường học.
- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
4. Lĩnh vực Hành chính - Văn phòng
- Luật Lưu trữ năm 2011.
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ
về công tác văn thư.
5. Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực vật và Thuỷ sản
- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ trưởng Bộ
Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên
ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật.
- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng
Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức
chuyên ngành chăn nuôi và thú y.
- Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng
Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức
chuyên ngành ngành kiểm nghiệm thủy sản.
6. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
- Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.
- Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
7. Lĩnh vực Văn hoá - Thông tin - Truyền thanh
- Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 15 tháng 6 năm
2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy
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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 13/2014/TTLT-BTTTT-BNV ngày 17 tháng 10
tháng 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ trưởng Bộ Nội vụ
quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể
dục, thể thao.
8. Lĩnh vực Thư viện - Thiết bị
- Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường
chuyên biệt công lập.
- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội
vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành
thư viện.
Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm thông báo đến thí
sinh về danh mục và tài liệu các thí sinh ôn tập.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện,
Trưởng phòng Nội vụ và Hội đồng tuyển dụng viên chức chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các PCT/UBND Huyện;
- Lưu: VT, dtnM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khơi

