
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỤC VỤ PHỎNG VẤN SÁT HẠCH 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 

(Kèm theo Văn bản số       /TB-HĐXTVC ngày    tháng 2 năm 2022 của Hội đồng Xét 

tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022) 

 

I. VỊ TRÍ TƯ VẤN, GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG TẠI BẢO TÀNG 

TỈNH LÀO CAI 

1. Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; 

2. Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

3. Thông tư 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định về tổ chức hoạt động của Bảo tàng 

4. Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Quy định về sưu tầm hiện vật của Bảo tàng công lập 

5. Quyết định 1783/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 

kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bảo tàng tỉnh Lào Cai; 

6. Quyết định 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

Bảo tàng gắn với phát triển du lịch” 

7. Kiến thức, kĩ năng chung về hướng dẫn, thuyết minh, tổ chức các hoạt động giáo 

dục truyền thông tại Bảo tàng 

II. VỊ TRÍ THÔNG TIN TƯ VẤN DU LỊCH VÀ VỊ TRÍ XÚC TIẾN, PHÁT 

TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH  TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN 

DU LỊCH TỈNH LÀO CAI 

1. Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2017 

2. Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ: Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Du lịch năm 2017 

3. Quyết định 1685/QĐ-TTg  ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ cấu 

lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn 



4. Quyết định số số 1032/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về 

việc kiện toàn, đổi tên Trung tâm thông tin du lịch tỉnh Lào Cai thành Trung tâm Thông 

tin và xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai. 

5. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch 

thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

6. Kiến thức, kĩ năng chung, xử lý tình huống trong quá trình phục vụ hướng dẫn 

du lịch, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch. 

III. VỊ TRÍ HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ 

XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI 

1. Quyết định số số 1032/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về 

việc kiện toàn, đổi tên Trung tâm thông tin du lịch tỉnh Lào Cai thành Trung tâm Thông 

tin và xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai. 

2. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2017 

4. Luật Viên chức năm 2010 

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và viên chức năm 

2019 

6. Kiến thức, kĩ năng chung, xử lý tình huống trong quá trình phục vụ hướng dẫn 

du lịch, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch. 

IV.VỊ TRÍ HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ 

ĐIỆN ẢNH TỈNH LÀO CAI 

1. Quyết định số số 4843/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về 

quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa 

và Điện ảnh tỉnh Lào Cai. 

2. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28/9/2021 hướng dẫn thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa trực thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

4. Luật Viên chức năm 2010 



5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và viên chức năm 

2019 

6. Kiến thức, kĩ năng chung, xử lý tình huống trong quá trình phục vụ hướng dẫn 

du lịch, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch. 

V. VỊ TRÍ HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO;  

1. Luật thể dục thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 

2. Luật số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục Thể thao 

3. Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao 

4. Quyết định Số 1630/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao 

5. Kiến thức, kĩ năng về công tác huấn luyện thể thao thành tích cao 

VI. VỊ TRÍ GIÁO VỤ VÀ QUẢN LÝ VẬN ĐỘNG VIÊN  

1. Luật thể dục thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 

2. Luật số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục Thể thao 

3. Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao 

4. Quyết định Số 1630/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao 

5. Kiến thức, kĩ năng về công tác giáo vụ và quản lý vận động viên thể thao 
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