
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số: 1511  /QĐ-UBND 
 

          Hương Thủy, ngày  06  tháng  6  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 

4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 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;  

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 587/SNV-XDCQ ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Sở Nội vụ 

về việc thống nhất tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 theo phương 

thức tuyển dụng không thành lập Hội đồng tuyển dụng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nội dung tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2022.  

(Có danh mục tài liệu ôn thi kèm theo). 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, 

Trưởng phòng Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các 

ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND thị xã; 

- Trang Thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu: VT,  S (02). 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Minh 

 



 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /       /2022  

của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy) 

 
 

I. PHẦN TIN HỌC 

Thông tư số 03 20 4 TT-BTTTT ngày    3 20 4 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

II. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 

- Hiến pháp năm 20 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 năm 20 9; 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 20 5; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 20 9; 

- Nghị định số   2 2020 NĐ-CP ngày  8 9 2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị quyết số 76 NQ-CP ngày  5 7 202  của Chính phủ ban hành Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 202  - 2030; 

III.  PHẦN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

1. Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường) và Địa 

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

- Luật Đất đai số 45 20 3 QH 3 được Quốc hội thông qua ngày 29    20 3; 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 

17/11/2010; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72 2020 QH 4 được Quốc hội thông qua ngày 

17/11/2020;  

- Luật Xây dựng số 50 20 4 QH 3 ngày  8 6 20 4; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62 2020 QH 4 

ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số  6 2022 NĐ-CP ngày 28 02 2022 của Chính phủ quy định xử 

phạt hành chính về xây dựng; 

- Nghị định số    20 0 NĐ-CP ngày 24 02 20 0 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;  

- Nghị định số  00 20 3 NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số    20 0 NĐ-CP ngày 24 02 20 0 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 06 202  NĐ-CP ngày 26 0  202  của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng; 



 

 

- Thông tư số  5 20 6 TT-BXD ngày 30 6 20 6 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

về cấp phép xây dựng; 

- Thông tư số 50 20 5 TT-BGTVT ngày 23 9 20 5 của Bộ Giao thông vận tải 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số    20 0 NĐ-CP ngày 24 02 20 0 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 39 202  TT-BGTVT ngày 3   2 202  của Bộ Giao thông vận 

tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50 20 5 TT- BGTVT ngày 

23 9 20 5 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số    20 0 NĐ-CP ngày 24 02 20 0 của Chính phủ quy định về quản 

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 06 202  TT-BXD ngày 30 6 202  của Bộ Xây dựng quy định 

về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu 

tư xây dựng; 

- Thông tư số  6 20 9 TT-BXD ngày 26  2 20 9 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;  

- Quyết định số 65 20 7 QĐ-UBND ngày  5 8 20 7 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc Quy định một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

- Quyết định số 68 2020 QĐ-UBND ngày 3   2 2020 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; Quản lý đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

2. Tài chính - Kế toán 

- Luật số 83 20 5 QH 3 về ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

- Luật số 88 20 5 QH 3 về kế toán ngày 20    20 5; 

- Luật số  5 20 7 QH 4 về quản lý, sử dụng tài sản công ngày 2  6 20 7; 

- Nghị định số  63 20 6 NĐ-CP ngày 2   2 20 6 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

- Nghị định số  74 20 6 NĐ-CP ngày 30  2 20 6 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kế toán; 

- Nghị định số  5  20 7 NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30  2 20 6 của Bộ Tài chính về quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số  63 20 6 NĐ-CP 

ngày 2   2 20 6 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

ngân sách nhà nước; 

- Thông tư số 344 20 6/TT-BTC ngày 30  2 20 6 của Bộ Tài chính quy định 

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

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày  0  0 20 7 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; 

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29  2 20 7 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

 



 

 

3. Văn phòng - Thống kê  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương 20 5; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương 20 9; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 20 5; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020; 

-  Luật Thống kê năm 20 5; 

- Nghị định số 94 20 6 NĐ-CP ngày 0  7 20 6 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 20 5; 

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

văn thư. 

- Nghị định số 6  20 8 NĐ-CP ngày 23 4 20 8 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

- Nghị định số   2 20   NĐ-CP ngày 05  2 20   của Chính phủ về công 

chức xã, phường, thị trấn;  

- Nghị định số 34 20 9 NĐ-CP ngày 24 4 20 9 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung 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;  

- Thông tư số 04 20 2 TT-BNV ngày 3  8 20 2 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về 

tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

- Thông tư số  4 20 8 TT-BNV ngày 03  2 20 8 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn 

về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

- Thông tư số  3 20 9 TT-BNV ngày 06    20 9 của Bộ Nội vụ về 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. 

4. Văn hóa - Xã hội 

- Luật Di sản văn hóa năm 200 ; 

- Luật số 32 2009 QH 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn 

hóa năm 200 ; 

 - Luật Quảng cáo ngày 2  tháng 6 năm 20 2; 

 - Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan 

đến quy hoạch; 

 - Luật Du lịch ngày  9 tháng 6 năm 20 7; 

 - Nghị định số 98 20 0 NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ về quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa; 

 - Nghị định số  03 2009 NĐ-CP ngày 06    2009 của Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; 

 - Nghị định số  44 2020 NĐ-CP ngày  4  2 2020 của Chính phủ về việc quy 

định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;  



 

 

- Thông tư số 04 20   TT-BVHTTDL ngày 2  0  20   của Bộ VHTT&DL về 

việc Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội;  

- Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Quyết định số 749 QĐ-TTg ngày 03 6 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030”;  

- Nghị quyết số  2-NQ TU ngày  2    202  về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên 

Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

*** 
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