
 
UBND THỊ XÃ HƢƠNG THỦY     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TD CÔNG CHỨC    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  01  /QĐ-HĐTD Hương Thủy, ngày  30  tháng 7  năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nội dung ôn tập trong kỳ thi tuyển  

công chức cấp xã năm 2018 
 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phƣơng ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 

Chính phủ về công chức xã, phƣờng, thị trấn;  

Căn cứ Thông tƣ số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ 

Nội vụ hƣớng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công 

chức xã, phƣờng, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của 

UBND thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phƣờng thuộc 

thị xã Hƣơng Thủy năm 2018; 

 Xét đề nghị của Trƣởng phòng Nội vụ và Thủ trƣởng các phòng chuyên 

môn có liên quan đến nội dung thi tuyển công chức cấp xã năm 2018, 

 

                                     QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt nội dung ôn tập môn Kiến thức chung và môn Nghiệp vụ 

chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc thị xã Hƣơng Thủy năm 

2018 (có phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã, Trƣởng phòng Nội vụ, các 

cơ quan liên quan và ngƣời dự tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Nhƣ Điều 3;  

- CT.UBND thị xã (b/c); 

- Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng;  

- Lƣu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Ngọc Sơn 

 

 

 

 

 



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐTD ngày  30/7/2018  

của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã) 

 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng năm 2015; 

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008;  

3. Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành chƣơng trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020. 

4. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính. 

5. Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2016-

2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

6. Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. 

7. Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc 

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; 

8. Thông tƣ số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hƣớng 

dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bản văn bản hành chính. 

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

danh, số lƣợng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phƣờng; 

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

chức xã, phƣờng, thị trấn; 

11. Thông tƣ số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội 

vụ hƣớng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức 

xã, phƣờng, thị trấn./. 

 

 



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN NGHIỆP VỤ 

Chuyên ngành: Tư pháp - Hộ tịch 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐTD ngày 30/7/2018  

của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã) 

 

 

1. Luật Hộ tịch năm 2015; 

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13; 

3. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

4. Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; 

5. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

6. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

7. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

8. Thông tƣ 20/2015/TT-BTP ngày 15/11/2015 của Bộ Tƣ pháp quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 23/2015/ND-CP ngày 16/02/2015 của Chính 

phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao bản chính, chứng thực chữ ký 

và chứng thực hợp đồng giao dịch./. 

 



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN NGHIỆP VỤ 

Chuyên ngành: Văn phòng - Thống kê 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐTD ngày 30/7/2018  

của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã) 

 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng năm 2015; 

2. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH/13; 

3. Luật Thống kê ngày 23/11/2015; 

4. Luật Lƣu trữ số 01/2011/QH13; (mục 1 Chƣơng I, Chƣơng II, Chƣơng 

III, Chƣơng IV, Chƣơng VI); 

5. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lƣu trữ; 

6. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

7. Thông tƣ số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc 

quản lý văn bản, lập hồ sơ nộp lƣu hồ sơ tài liệu vào lƣu trữ cơ quan; 

8. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công 

tác văn thƣ; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của 

Chính phủ về công tác văn thƣ; 

9. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

10. Thông tƣ 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hƣớng dẫn 

về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN NGHIỆP VỤ  

Chuyên ngành: Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường) 

hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐTD ngày 30/7/2018  

của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã) 

 

 

1. Luật Đất đai năm 2013; 

2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

3. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 

4. Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ quy định về 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào Nông nghiệp, nông thôn; 

5. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

6. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình; 

7. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

về Quản lý chất lƣợng và bảo trì công trình xây dựng;  

8. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử dụng đất; 

9. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

10. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất; 

11. Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

12. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

13. Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy định về công tác quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tƣ công, vốn sự nghiệp 

có tính chất đầu tƣ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

14. Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích 

phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên 

Huế giai đoạn 2016-2020; 

15. Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy định một số nội dung về cấp 

giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./. 

 

 



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ 

Chuyên ngành: Văn hóa - Xã hội 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐTD ngày 30/7/2018  

của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã) 

 

1. Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014; 

2. Luật phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

3. Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành 

quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 

4. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội. 

5. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ qui định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngƣời khuyết tật. 

6. Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2012 quy định thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh;  

7. Thông tƣ liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 

của Bộ Lao động - TB & XH và Bộ Tài chính về hƣớng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội. 

8. Thông tƣ số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 05 năm 2013 của Bộ 

Lao động – Thƣơng binh và xã hội hƣớng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế 

độ ƣu đãi ngƣời có công với cách mang và thân nhân; 

9. Thông tƣ số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 quy 

định Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phƣờng đạt 

chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 

10. Thông tƣ số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng; 

11. Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 09 năm 2014 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch 

vụ internet tại các điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

12. Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định một số vấn đề trong việc thực hiện 

nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 

2017-2020. 

13. Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 9 năm 2017 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định một số chính sách về Dân số và 

kế hoạch hoá gia đình trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế./. 

 

 

 

 

 



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ  

Chuyên ngành: Tài chính - Kế toán  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐTD ngày 30/7/2018  

của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã) 

 
 

1. Luật Kế toán số 88/QH82015/QH13; 

2. Luật Ngân sách nhà nƣớc số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015;  

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

chi tiết hƣớng dẫn và thi hành Luật Ngân sách nhà nƣớc; 

4. Thông tƣ số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về 

hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính 

phủ; 

5. Thông tƣ số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về 

quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phƣờng, thị trấn; 

6. Thông tƣ số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính về 

việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà 

nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nƣớc; 

7. Thông tƣ số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính về 

hƣớng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định trong chế độ kế toán ngân 

sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 

12/12/2005 của Bộ Tài chính; 

8. Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính về 

việc ban hành chế độ Kế toán ngân sách và tài chính xã; 

9. Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân 

sách giữa các cấp chính quyền địa phƣơng giai đoạn 2017-2020; 

10. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh về 

việc Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với 

các cơ quan nhà nƣớc và sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

11. Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về định mức phân bổ dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách địa 

phƣơng năm 2017; 

12. Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện 

đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế; 

13. Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế quy định số lƣợng, chức danh, mức phụ cấp đối với những ngƣời 

hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức 

chính trị - xã hội ở xã, phƣờng, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh./. 

 

 


