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THÔNG  BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 

Phòng Nội vụ thông báo danh mục  tài  liệu ôn tập  tuyển dụng  công chức  cấp xã  

năm 2022 như sau: 

A/ NỘI DUNG KIẾN THỨC CHUNG (Dành cho tất cả các thí  sinh dự tuyển 

công chức) 

- 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; 

- Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019. 

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính  phủ  sửa đổi, bổ  sung 

một số quy định về cán bộ, công chức cấp  xã  và  những người  hoạt  động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số 

lượng, một số chế độ, chính sách đối với  cán  bộ,  công  chức  xã,  phường,  thị  trấn  và 

những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

- 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. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019  của Bộ  Nội  vụ  hướng dẫn  một 

số quy định về cán  bộ,  công  chức  cấp xã và  người  hoạt  động không chuyên trách ở  cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố. 

B/ NỘI DUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH ((Đối với  các  thị  sinh  dự 

tuyển vị trí nào nào thì ôn chuyên ngành đó) 

1. Công chức VH-XH 

1.1. Công chức Văn hóa – Xã hội (Phụ trách lĩnh vực Lao động TB&XH)) 

- Pháp lệnh Người có công năm 2020. 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021. 

- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 /01/2021. 

- Luật Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 

1.2. Công chức Văn hóa – Xã hội (Phụ trách Văn hóa, Thông tin – Truyền thông, 

Thể dục- Thể thao) 

- Luật Du lịch năm 2017. 

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 

- Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/1/2011 quy định về việc thực  hiện  

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 

- Thông tư 12/2010-BVHTTDL ngày 22/12/2010  quy  định về  tổ  chức, hoạt  động 

và tiêu chí của Trung tâm văn hóa – thể thao xã. 
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- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 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" 

2. Vị trí công chức Địa chính – XD - NN&MT 

2.1. Công chức Địa chính – XD - NN&MT (phụ trách lĩnh vực Đất đai): 

- Luật Đất đai 2013. 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014. 

- Luật Khoáng sản năm 2010. 

2.2. Công chức Địa chính – XD - NN&MT (phụ trách lĩnh vực NLN): 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013. 

- Luật Phòng chống thiên tai 19/06/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  

Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/06/2020. 

- Quyết định 894/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai Quyết định  

ban hành bộ tiêu chí về xã  Nông  thôn  mới,  bộ  tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao  tỉnh  

Lào Cai giai đoạn 2022-2025. 

- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về  sản xuất, cung 

cấp và tiêu thụ nước sạch. 

3. Vị trí công chức Văn phòng - Thống kê 

- 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; 

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Luật lưu trữ năm 2011; 

- Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 ; Luật sửa đổi bổ  sung một  số  điều  

của Luật thi đua khen thưởng 16/11/ 2013; 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. 

 
Trên đây là thông báo của Phòng Nội vụ về Danh mục  tài  liệu ôn tập  tuyển dụng 

công chức cấp xã năm 2022. Thông báo này  được  gửi  đến  UBND  các  xã,  thị  trấn  và 

được đưa tin trên cổng thông tin điện tử huyện Văn Bàn theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo phòng Nội vụ; 

- VP HĐND&UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng Thông tin điện tử huyện (ô Tuấn); 

- Lưu: VT, XDCQ. 
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