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thi tuyên vòng 1, ky tuyên viên chéc 

huyÇn Yên Son n�m 2021 

Yen Som, ngày 24 tháng 8 n�m 2022 

Kính gui: 
- So Thông tin và Truyên thông tinh Tuyên Quang; 
- Trung tâm V�n hóa, Truyên thông và Thê thao huyÇn. 

C�n c Kêt lun s 05-KL/BCÐ ngày 24/8/2022 cça Ban chi �ao tuyên 
dung công chúc, viên chitc tinh VÁ mÙt sÑ nÙi dung to chéc thi tuyÃn viên chúc 
(vong 1) các co quan, don vË khôi Nhà nuóc n�m 2021; 

De thi sinh dy thi tuyên vong 1, ký tuy�n dung viên chéc huyÇn Yeên Son 
n�m 2021 cótài liÇu ôn tp theo quy dËnh, 

HÙi �ông' tuyên dung viên chéc huyÇn Yên Son �Ã nghË So Thông tin và 
Truyên thông tinh Tuyên Quang, Trung tâm Vän hóa, Truyên thông và Thê thao 
huyen Yên Son däng täi len công thông tin diÇn tù danh måc tài liÇu ôn tp thi 
tuyên vòng 1, ky tuyên dung viên chéc huyÇn Yên Son n�m 2021. 

(Có danh måc tài liÇu ôn táp kèm theo) 

Hoi �ông tuyên dung viên chérc huyÇn Yên Son �ê nghË So Thông tin và 
Truyên thông tinh, Trung tâm Vän hóa, Truyên thông và Thê thao huyên phôi hop 
thrc hiÇn/. 
Noi nhan: 

- Nhu trên (�ê nghi); 
- Chu tich UBND huyên (b/c); 
- Chánh Vän phòng huyÇn; 
- Co quan Tô chúc - NÙi vy huyÇên; 
Phòng Giáo dåc và �ào tap huyÇn; 
- Luu: VT, TCNV. 

TM. HOI DONG TUYÉN DUNG 
CHUNTICH HOI DÔNG 

PHO CHÜ TICH UBND HUYEN 
Le Quang Toàn 



DANH MrC TÀI LI�U ÔN TAP PHÅN THI KIÉN THUC CHUNG 

STT Tên/Noi dung tài liÇu ôn thp 

Quy dinh cça pháp lut vÁ viên chére - tài liÇu ôn tp chung cho các thí sinh dr 
I 

thi 

1 Hiêp pháp n�m 2013 

Luat Viên chéc n�m 2010; Lut sua �ôi, bó sung mÙt sô diêu cça Luât cán bÙ, công| 
2 

chúc và Lut viên chúc n�m 2019 

Nghi dinh 115/2020/NÐ-CP ngày 25/9/2020 cça Chính phú vê tuyên dung, su dung 
3 

và quàn lý viên chéc 

Quyêt dinh sô 05/2021/QÐ-UBND ngày 20/5/2021 cça Uy ban nhân dân tinh ban hành 
Quy dinh phân câp quan lý tó chéc bÙ máy, vË trí viÇc làm, biên chê, sô lugng nguoi 

4 
làm viÇc, cán bÙ, công chéc, viên chúc và nguoi quån lý doanh nghiÇp thuÙc thâm 

quyên quàn lý cça Uý ban nhân dân tinh Tuyên Quang. 

Chu trrong, duòng lôi cüa Däng, chính sách, pháp lut cça Nhà nuóe vê 
II 

ngành, linh vye theo tërng l+nh vyc có thí sinh dy thi 

Linh vge giáo dyc (bao góm các vj tri viÇc làm giáo viên cáp hoc Tieu hoc, Trung hoc 
co só) 

1.1 Luat Giáo dåc sô 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 

Thông tu só 06/2019/TT-BGDÐT ngày 12/4/2019 cça BÙ Giáo duc và �ào t¡o quy 
dinh quy t�c úng xu trong co sÛ giáo dåc mâm non, co sß giáo dåe phô thông, co sß 

giáo duc thuóng xuyën 
1.2 

Chuong trinh giáo dåc phô thông (Chuong trinh tông thé) ban hành kèm theo Thông 
tu só 32/2018/TT-BGDÐT ngày 26/12/2018 cua BÙ truong BÙ Giáo dåc và �ào tao 

(Muc II, III) 
1.3 

Linh vpc Nong nghiÇp và Phát triên nông thôn (các vi tri viÇo làm: Quán ý báo ve 
ring viên hang Il; Khuyén nong viën hang ll; Ký sir hang Il: Phu trách khuyén 
nong, trong trot lám sinh hang ll; chuyên quán de án báo vÇ thve vât hang l: Kù su| 

2 
phy trách thiy løi hang Ill; Phy trách các hop phân hô tro nông, lam nghiÇp tai các | 

de án tái dinh cu hang ; Kiêm dich dong vat, chuán doán, phòng chong djch benh 
dong vat; Ký thut djch vu giông cáy �n qua) 

2.1 Luat Trông trot sô 3 1/201 8/QH14 ngày 19/11/2018 

2.2 Luat Lâm nghiÇp sô 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 2.2 

2.3 Nghi dinh só 83/2018/NÐ-CP ngiy 24/5/2018 cia Chinth phúi vÁ Khuyén nöng 



2 

STT Tên/Noi dung tài lieu ôn tâp 

2.4 phâm OCOP và xây dumg nông thôn mói trên dËa bàn tinh Tuyên Quang giai do¡n| 

Nghi quyêt sô 03/2021/NQ-HÐND ngày 16/7/2021 cça HÙi �ông nhân dân tinh Tuyên 
Quang vê chính sách hÑ tro phát trién sán xuât nông, lâm nghiÇp, thçy sån hàng hóa, | 

2021-2025 
Quyét dinh só 358/QD-UBND ngày 08/6/2021 cça Uy ban nhân dân tinh Tuyên 
Quang vè vi�Çc phê duyÇt Eè án Co c¥u ¡i ngành nông nghiÇp theo huóng phát triên 

2.5 nong, lâm nghiÇp, thoy sän hàng hóa, tâp trung vào các sån phâm chù lrc, d·c san | 

theo chuoi liên kêt bào �àm chât lrong, giá tri gia t�ng cao g�n vi xây dång nông| 

thôn mói giai �oan 2021-2025, �Ënh huÛng dên n�m 2030 

2.5 

3 Linh vuc Vän hóa, Thê thao và Du lich (NghiÇp vu V�n hóa, v�n nghe) 

3.1 Luat Du lich sô 09/2017 ngày 19/6/2017 

Lut Thê duc, Thê thao só 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Lut só 26/2018/QH14 ngày 
3.2 

14/6/2009 vê séa �ôi, bô sung mÙt sô diÁu Lut Thé duc, Thê thao 

Thông tu sô 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 cça BÙ truong BÙ V�n hóa, Thê 
thao và Du lich huóng dân chúc näng, nhiÇm vu, quyên h¡n cça So Vän hóa, Thê thao 

3.3 và Du lich, So V�n hóa và Thê thao, Só Du lich thuÙc Üy ban nhân dân câp tinh; Phông 
V�n hóa và Thông tin thuÙc Uy ban nhân dân câp huyÇen 

3.4 Chiên luge phát triên các ngành công nghiÇp vän hóa (CNVH) �¿n n�m 2020, tàm nhin 
Quyêt dinh sô 175/QÐ-TTg ngày 08/9/2016 cua Thú tuóng Chính phù vê phê duyÇt 

�ên n�m 2030 

L+nh vuc Phát thanh, truyên hình (V/ trí viÇc làm: Kù thuât phát thanh, truyên hinh, 

am thanh, ánh sáng hang IV) 
Thông tu sô 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 cça BÙ truöng BÙ Thông tin và| 
Truyên thông quy �Ënh tieu chuân chérc danh nghë nghiÇp viên chúc âm thanh viên,| 

* 4.1 phát thanh viên, ký thut dng phim, quay phim thuÙc chuyên ngành Thông tin và 

Truyên thông 

Thông tu sÑ 05/2018/TT-BNV ngày 09/5/2018 cua BÙÙ truong BÙ NÙi vu quy dËnh m� 
4.2 só chéc danh nghê nghiÇp viên chrc �m thanh viên, phát thanh viên, kù thut dång| phim, quay phim thuÙc chuyen nganh Thöng tin và Truyên thông 

Thône tu liên tËch sô 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 cça BÙ Thông tin 
và Truyên thông -BÙ Noi vy vë huong dân thårc hiÇn chúc n�ng, nhiÇm vy, quyên| 4.3 han và co câu tô chëc cua Dai Pnat thanh va Truyên hinh thuÙc Uy ban nhân dân 
cáp tinh, �ài Truyên thanh - Truyen hinh, Dai Truyên thanh thuÙc Úy ban nhân dân 
câp huyÇn 



STT Tên/NÙi dung tài liÇu ön t�p 

5 Linh vire Tài nguyên và Môi truong (NghiÇp vy quán ý và phát triên quù dát) 

5.1 Lut D¥t �ai sÑ 45/2013/QH13 ngàay 29/11/2013 

5.2 Lut �o �¡c và Bán �ô só 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018 

NghË dËnh sô 43/2014/NÐ-CP ngày 15/5/2014 cça Chính phç quy dËnh chi tiêt thi hành 
5.3 mot so �ieu cça Lut �ât �ai 

Nghi dinh sô 27/2019/NÐ-CP ngày 13/3/2019 cça Chính phç quy �Ënh chi tiêt thi hành 
5.4 

mot so diêu cça Luât Do �¡c và Bán �ò 



4 

DANH MrC TÀI LIÆU ÔN TAP PHÀN THI NGOAI NGU 

1.1-Viên chérc h¡ng II (thuÙc +nh vyc Tài nguyên và Môi truòng, Nông nghiÇp 
và Phát triên nông thôn) thi tiêng Anh trinh �Ù bc 2 

a) Pham vi kiên thúre ngï pháp 

Cách së dång các tính të thông dång �ê mô tà. 

Trang tù chi múc �Ùo thuong xuyên (always, usually, often, sometimes, 

seldom, rarely, never). 
- Câu trúc don giån: be going to, there is/there are, V + to V, V+ Ving, I'd like... 

- So sánh hon, so sánh nhât cça tính të. 
- Cách su dång How much, how many. 
Danh tu sô it, sô nhiÁu; danh tië �¿m duoc, không �ém �uoc. 
- Các lo¡i �Ùng tùr khiêm khuyêt: can, can't, could, couldn't...dé chi khà n�ng 

o hiÇn tai, quá khú và chi sy cho phép. 
Cách su dung các thi thông dung: hiÇn t¡i �om, quá khír don, hiÇn t¡i ti¿p dien.. 
- Cách st dung giói tië trong tiÁng Anh: Giói të vè thoi gian; giói të chi vË trí. 

- Cách së dung d¡i t trong tiêng Anh: �ai tù làm chù ngït và tân ngï; E�¡i tù 

so hïu; Ðai të chi dËnh. 

b) Pham vi kiên théc tir vyng 

Tu vyng vê �ôo vt, �Ùng vt phô biên, các ho¡t dÙng hàng ngày, vèthoi ti¿, 
thoi gian rånh rôi, vê con nguoi, dËa diêm. 

1.2- Viên chrc hang III (thuÙc các l+nh vre còn l¡i) và viên chúc h¡ng IV 
thi tiêng Anh trinh �Ù bc 1 

a) Pham vi kiên théc ngï pháp| 
Cách su dung các thì thông dång: hiÇn t¡i don, quá khú don, hiÇn t¡i tiêp diên, 

hiÇn t¡i hoàn thành, tuong lai don... 
- Câu dieu kiÇn lo¡i 1, 2 

- So sánh ngang b�ng, so sánh hon, so sánh nhât cua tính të, trang të. 
- Dai tù, trang të quan hÇ. 
- Câu hoi láy duôi. 

- Danh dÙng të và dÙng të nguyên thÃ 
- Tù nôi co b£n: and, but, so, because, although 
- Các cách théc giao tiêp don gian. 

Giói të chi dËa diêm, thoi gian và cum giói të. 

b) Pham vi kiên thúe tir vyng 

Tiù vung vê gia �inh, src khÔe, nghë nghiÇp, các ho¡t dÙng ngày, con nguoi, oiái trí, các nuóc trên thê giói, cac ky nghi, du lich, phuong tiÇn giao thông.... 


