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Số: 142/TB-HĐXT Chư Păh, ngày 11 tháng 3 năm 2022 

  THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập  kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp  

trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chƣ Păh năm 2021 
 

Căn cứ 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; 

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 Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 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; nội 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 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh 

Gia Lai; 

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-SNV ngày 01/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chư Păh năm 2021;                  Kế hoạch 

số 128/KH-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyển dụng 

viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 

2021; 

Theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND huyện Chư 

Păh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh năm 2021; 

Xét đề nghị của phòng Nội vụ tại Tờ trình số 78/TTr-NV ngày 09/3/2021 về 

việc ban hành danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2021. 

Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện năm 2021 thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên 

chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2021, cụ thể 

như sau: 

(Có danh mục tài liệu kèm theo) 

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh năm 2021 được đăng tải trên cổng thông 

tin điện tử huyện Chư Păh tại địa chỉ http://chupah.gialai.gov.vn 

http://chupah.gialai.gov.vn/


Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện Chư Păh năm 2021 sẽ không tổ chức ôn tập, thí sinh dự tuyển truy 

cập trên cổng thông tin điện tử huyện Chư Păh tại địa chỉ 

http://chupah.gialai.gov.vn để biết nội dung và tự ôn tập. 

Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện Chư Păh năm 2021 thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ 

tuyển dụng được biết./. 
 

Nơi nhận:                                                                                   
- Hội đồng xét tuyển; 

- Ban Giám sát; 

- UBND huyện (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HĐXT. 
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NĂM 2021 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN  

VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƢ PĂH NĂM 2021 

(Kèm theo Thông báo số…142/TB-HĐXT ngày 11/03/2022 của Hội đồng xét tuyển) 

 

 I. Phần kiến thức chung 

- 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 (phần sửa đổi Luật Viên chức); 

- 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; 

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. 

 II. Phần kiến thức chuyên ngành. 

 1. Đối với thí sinh dự thi vào Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao 

huyện. 

- Luật Báo chí năm 2016; 

- 10 điều về đạo đức người làm báo của Hội Nhà báo Việt Nam; 

- Thông tư số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV  ngày 07/4/2016 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của 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. 

2. Đối với thí sinh dự thi vào Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện.  
- Luật Trồng trọt năm 2018; 

- Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về               

Khuyến nông; 

- Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Trồng trọt giống cây trồng và canh tác; 

- Thông tư số 18/2020/BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo            vệ 

rừng. 

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 26/10/2015 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển và nông thôn và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ 

thực vật./. 
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