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HUYỆN BÁC ÁI 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /TB-UBND Bác Ái, ngày      tháng    năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Công bố danh mục tài liệu ôn tập  

phục vụ kỳ xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022 
 

 Căn cứ 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 ở xã, phường, 

thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;  

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về 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; 

Căn cứ Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận ban hành quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 

chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh 

Ninh Thuận; 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bác Ái về tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022 và 

Công văn số 187/UBND-NV ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái về 

việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022; 

Thông báo số 07/TB-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc 

tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái thông báo Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ 

xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022 như sau: 

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 

- Văn bản hợp nhất Luật Cán bộ công chức (Số 25/VBHN-VPQH ngày 

13/12/2019 của Văn phòng Quốc hội). 

- 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 ở xã, phường, thị trấn 

và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. 

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức 

xã, phường, thị trấn. 

- Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về 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 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức. 
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- 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 những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

1. Chức danh Văn phòng - Thống kê 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính. 

2. Chức danh Tài chính - Kế toán 

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Ngân sách nhà nước. 

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Ngân sách nhà nước. 

- Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. 

- Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định 

xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. 

3. Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự 

- Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019. 

- Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính 

sách đối với Dân quân tự vệ. 

- Thông tư số 29/2020/TT-BQP  ngày 10/3/2020 của Bộ Quốc phòng quy định 

mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy 

quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức 

vụ chỉ huy Dân quân tự vệ. 

4. Chức danh Văn hóa - xã hội 

a) Vị trí dự tuyển: Lao động, thương binh, xã hội, gia đình, trẻ em và thanh niên 

- Luật Bình đẳng giới năm 2006; 

- Luật Trẻ em năm 2016; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 
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- Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ 

cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo. 

b) Vị trí dự tuyển: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, y 

tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc 

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 17/9/2018 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”;  

- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; 

- Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; 

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 

chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 

5. Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường (vị trí dự 

tuyển: phụ trách lĩnh vực Địa chính). 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai. 

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.  

- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái thông báo đến những người đăng ký dự tuyển 

kỳ xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022 để cá nhân nghiên cứu, 

chuẩn bi dự tuyển trong thời gian tới./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện;  

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- UBND 9 xã; 

- Lưu: VPUB, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

                       

 

Hồ Xuân Ninh 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-43-2014-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Dat-dai-230680.aspx
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