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THÔNG BÁO 

Về danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 
 vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 
 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 22/9/2021 của Ban Chỉ đạo tuyển 

dụng công chức, viên chức về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức của tỉnh 

năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-SNN ngày 08/10/2021 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang thành lập Hội đồng 

tuyển dụng viên chức năm 2020;  Quyết định số 652/QĐ-SNN ngày 03/11/2021 

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh 

sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 

vào các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thông báo về danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1, kỳ tuyển dụng 

viên chức năm 2020, như sau: 

I. Môn kiến thức chung 

1. Quy định của pháp luật về viên chức 

- 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. 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức . 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 
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2. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng 

2.1. Lĩnh vực Kế toán - Tài chính (Vị trí việc làm: Kế toán viên, Ban 

quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình; Thủ quỹ cơ quan, Trung tâm Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn) 

- Luật Kế toán (Luật số: 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015). 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số: 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017). 

- 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). 

2.2. Lĩnh vực Nội vụ ( Vị trí việc làm: Văn thư trung cấp, Trung tâm 

Khuyến nông) 

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí 

việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập . 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 

ngày 18/10/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức. 

- 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 về quản lý và sử dụng con dấu. 

- Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 

2020-2025”. 

2.3. Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Kỹ sư hạng III: 

Trung tâm Khuyến nông, Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang)  

- Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn. 

- 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. 
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- 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. 

II. Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Đối với thí sinh không được miễn thi 

môn Ngoại ngữ 

Nội dung ôn tập tương đương trình độ bậc 1 và tương đương trình độ bậc 

2, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: 

- Các thì: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành, Quá khứ đơn. 

- Câu điều kiện loại 1,2. 

- So sánh của tính từ và trạng từ. 

- Mệnh đề quan hệ. 

- Câu hỏi đuôi. 

- Danh động từ và động từ nguyên thể. 

- Giới từ. 

- Từ nối. 

- Câu giao tiếp. 

- Từ vựng (Cấu tạo từ, kết hợp từ, nghĩa của từ). 

- Quán từ chỉ số lượng. 

- Kỹ năng đọc: Dạng bài Cloze-Test (chọn phương án đúng điền vào chỗ 

trống của đoạn văn). 

- Kỹ năng đọc: Dạng bài Đọc hiểu (ý chính, thông tin chi tiết, từ vựng…). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thông báo để thí sinh biết và ôn tập./.  

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC tỉnh; 
- Sở Nội vụ;  
- Sở Thông tin và Truyền thông; (Đề nghị 
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Thành viên HĐTD; 
- Văn phòng Sở (niêm yết); 
- Trang TTĐT của Sở; 
- Thí sinh dự thi vòng 1; 
- Lưu: VT, HĐTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nguyễn Công Hàm 
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