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THÔNG BÁO 
Về danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng 

công chức các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Quyết định số 

886/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành 

lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021; 

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển 

dụng công chức, viên chức tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức các cơ 

quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021; Kết luận số 02-KL/BCĐ ngày 05/8/2022 

của Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh về một số nội dung tổ 

chức thi tuyển công chức (vòng 1) các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo danh mục tài liệu ôn tập 

cho thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức các cơ quan, đơn vị khối Nhà 

nước năm 2021, như sau: 

I. Phần thi Kiến thức chung 

1. Ngạch Chuyên viên, Kiểm lâm viên, Kế toán viên, Văn thư viên   

1.1. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 

1.2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008. 

1.3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/ 2019. 
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1.4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. 

1.5. 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. 

1.6. Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ. 

1.7. 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. 

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

văn thư. 

1.9. Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, 

số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh 

nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

2. Ngạch Văn thư trung cấp 

2.1. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 

2.2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008. 

2.3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/ 2019. 

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

2.5. 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. 

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

văn thư. 

II. Phần thi Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

1. Ngạch chuyên viên 

1.1. Phạm vi kiến thức ngữ pháp 

- Cách sử dụng các thì thông dụng: hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp 

diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn… 

- Câu bị động. 

- Câu điều kiện loại 1, 2, 3. 

- So sánh của tính từ, trạng từ. 

- Mệnh đề quan hệ. 

- Câu hỏi láy đuôi. 

- Từ nối: and, but, so, because, although… 

- Danh và động từ nguyên thể. 
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- Câu gián tiếp. 

- Các cách thức giao tiếp đơn giản. 

- Giới từ và cụm giới từ. 

- Cụm động từ. 

1.2. Phạm vi kiến thức từ vựng 

Từ vựng về gia đình, sức khoẻ, các hoạt động ngày, con người, giải trí, du lịch, 

phương tiện giao thông, công nghệ, thế giới tự nhiên, nghệ thuật và truyền thông… 

2. Ngạch Kế toán viên, Kiểm lâm viên 

2.1. Phạm vi kiến thức ngữ pháp 

- Cách sử dụng các thì thông dụng: hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp 

diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn… 

- Câu điều kiện loại 1, 2. 

- So sánh ngang bằng, so sánh hơn, so sánh nhất của tính từ, trạng từ. 

- Đại từ, trạng từ quan hệ. 

- Câu hỏi láy đuôi. 

- Từ nối cơ bản: and, but, so, because, although. 

- Danh động (V-ing) từ đứng sau: giới từ, các động từ chỉ sự yêu ghét, bắt 

đầu, kết thúc. 

- Các cách thức giao tiếp đơn giản. 

- Giới từ chỉ địa điểm, thời gian và cụm giới từ. 

2.2. Phạm vi kiến thức từ vựng 

Từ vựng về gia đình, sức khoẻ, nghề nghiệp, các hoạt động ngày, con người, 

giải trí, các nước trên thế giới, các kỳ nghỉ, du lịch, phương tiện giao thông… 

 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo để thí sinh biết, ôn tập./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ tuyển dụng CC,VC tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch HĐTDCC (báo cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Sở Nội vụ; 

- Cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải); 

- Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- Thí sinh dự thi vòng 1; 

- Lưu: VT, HĐTDCC.  

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
 

 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Vũ Quang Thắng 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 
 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Vũ Quang Thắng 

 


		2022-08-06T15:10:16+0700


		2022-08-06T16:30:36+0700


		2022-08-06T16:30:36+0700


		2022-08-06T16:30:36+0700




