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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức  

huyện Bảo Yên năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện 

Bảo Yên về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Bảo Yên năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Bảo Yên năm 2021, thông báo danh 

mục tài liệu ôn tập trong kỳ xét tuyển dụng viên chức huyện Bảo Yên năm 2021 

như sau: 

 I. Câu hỏi phần kiến thức chung 

 - Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

 - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 - 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;  

II. Câu hỏi kiến thức chuyên ngành  

1. Vị trí Văn thư, lưu trữ 

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý 
và sử dụng con dấu; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

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

2. Vị trí tổ chức và thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ  

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định 

về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 

- Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ VHTT& 
DL quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng. 

- Nghị quyết số 33 -NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng (khóa XI) 

về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước. 
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3. Vị trí kế toán trường học 

 - Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành 

quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 05 địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 

năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán 

ngân sách địa phương hàng năm. 

 - Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước. 

 - Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

 - 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. 

 - Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

 - Luật Kế toán số 88/2015/QH13. 

 - Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy 

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

 - Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh Lào 

Cai quy định thời gian gửi một số báo cáo tài chính ngân sách; thời gian giao dự 

toán ngân sách hàng năm; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, 

cấp xã; hệ thống mẫu biểu phục vụ lập báo cáo tài chính ngân sách trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai. 

4. Vị trí Thực hiện công tác chăn nuôi, thú y  

- Luật Thú y số 79/2015/QH13. 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Quy định chi tiết một số 
điều của Luật thú y. 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 19/11/2018. 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, ngày 21/01/2020 Nghị định hướng dẫn chi 
tiết Luật Chăn nuôi. 

- Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT, ngày 30/11/2019, Thông tư hướng 
dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động Chăn nuôi. 

- Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai 
Quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân 
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cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra 

khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai 
Ban hành một số quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định xử 
phạt vi phạm hành chính về Chăn nuôi. 

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 

5. Vị trí Khuyến nông viên xã  

- Luật Thú y số 79/2015/QH13. 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Quy định chi tiết một số 
điều của Luật thú y. 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 19/11/2018. 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14. 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, ngày 21/01/2020 Nghị định hướng dẫn chi 
tiết Luật Chăn nuôi. 

- Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT, ngày 30/11/2019, Thông tư hướng 
dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động Chăn nuôi. 

- Nghị Quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai. 

- Nghị Quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai. 

- Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định xử 
phạt vi phạm hành chính về Chăn nuôi. 

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 

6. Vị trí Bồi thường và giải phóng mặt bằng  

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. 

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

tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13. 

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

thu tiền sử dụng đất. 

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

tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất. 

- 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. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=190509
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=190509
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- Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

7. Vị trí hành chính, tổng hợp 

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

- 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. 

- Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 
22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020. 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật.  

- 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 lưu trữ. 

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

công tác văn thư. 

Tài liệu ôn thi, các thí sinh tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Chính 

phủ, bộ, ngành liên quan. 

8. Vị trí sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng 

- Môn trạm phát thanh - TH. 

- Sản xuất chương trình phát thanh. 

- Môn kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình.  

- Môn mạch điện tử. 

- Môn kỹ thuật âm thanh. 

- Môn linh kiện điện tử.  

- Môn kỹ thuật đo lường điện tử. 

- Môn kỹ thuật truyền hình.  

- Môn mạng viễn thông. 

9. Vị trí giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy lý thuyết 

- Luật Thú y số 79/2015/QH13. 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Quy định chi tiết một số 
điều của Luật thú y. 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 19/11/2018. 
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- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, ngày 21/01/2020 Nghị định hướng dẫn chi 
tiết Luật Chăn nuôi. 

- Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT, ngày 30/11/2019, Thông tư hướng 
dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động Chăn nuôi. 

* Nghiệp vụ sư phạm (đối với Vị trí giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy lý 
thuyết) 

- Khái niệm về phương pháp dạy học ? 

- Các phương pháp dạy học truyền thống ? 

- Quan điểm về dạy học lấy giáo viên làm trung tâm và lấy người học làm trung tâm ? 

- So sánh quan điểm về dạy học lấy giáo viên làm trung tâm và lấy người học làm 
trung tâm ? 

- Các hình thức tổ chức dạy học phổ biến? có mấy loại bài dạy lý thuyết, dạy thực 

hành nghề ? 

Tài liệu ôn tập các thí sinh tra cứu trên trang thông tin điện tử của Chính 
phủ, bộ ngành trung ương, UBND tỉnh Lào Cai. 

Các thí sinh ôn thi câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên 
ngành theo vị trí dự tuyển. 

III. Câu hỏi phần phỏng vấn Năng khiếu (đối với Vị trí tổ chức và thực 

hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ). 

Đối với câu hỏi sát hạch năng khiếu, mỗi thí sinh chuẩn bị 01 bài hát hoặc bài 

múa tuỳ theo năng khiếu của mỗi thí sinh và 01 bài dẫn chương trình tổ chức các sự 

kiện văn hoá, nghệ thuật do thí sinh tự chọn chủ đề (không quá 1 trang giấy A4). 

Trên đây là thông báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức huyện 

Bảo Yên năm 2021; Thông báo này được đưa tin trên cổng thông tin điện tử huyện 

Bảo Yên và được niêm yết tại nơi nhận hồ sơ. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ bà 
Nguyễn Thị Thanh - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Bảo Yên để được giải đáp, 
SĐT 0969.513 736./. 

 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Văn hoá và TT; 
- Trung tâm Văn hóa, TT-TT huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, PNV. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Tô Ngọc Liễn 
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