
Phụ lục số 01

DANH MỤC
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021 VÀ 2022

THI VÒNG 1 MÔN KIẾN THỨC CHUNG VÀ NGOẠI NGỮ

(THI TRẮC NGHIỆM)
(Kèm theo Thông báo số         /TB-SNV ngày      tháng 11 năm 2022

của Sở Nội vụ)

I – Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung

1. Hiến pháp năm 2013;

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa

phương năm 2019;

3. Luật cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 (Văn

bản hợp nhất Luật số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc

hội);

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ,

công chức, viên chức;

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban

hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

8. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -

2025.

II – Tài liệu ôn tập môn ngoại ngữ (Tiếng Anh)

1. Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Chuyên viên (01.003) và Kế toán

viên (06.031):

Nội dung chương trình đạo tạo tiếng Anh bậc 3 theo quy định tại Thông tư

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Văn thư viên (02.007): Thí sinh

không phải thi môn ngoại ngữ.
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