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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Châu, ngày 25 tháng 10 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập  

cho kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập  

trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu năm 2019 

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ TÂN CHÂU 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 

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

Căn cứ Kế hoạch số 869 /KH-UBND  ngày 19 tháng  8 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân thị xã Tân Châu về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Tân Châu năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND thị xã 

Tân Châu thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc của thị xã Tân Châu năm 2019; 

Xét đề nghị Thư ký Hội đồng xét tuyển viên chức thị xã Tân Châu năm 2019,    

                                                                                                                                                                                                                    

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập cho kỳ xét tuyển viên chức vào 

làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân 

Châu năm 2019 (có đính kèm). 

Điều 2. Phòng Nội vụ, các cơ quan có liên quan thuộc thị xã, người dự tuyển 

và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND thị xã (bc); 

- Hội đồng xét tuyển viên chức;         

- Các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã Tân Châu; 

- Lưu: VT, NV.      
 

TM. HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
     TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

      Phạm Đăng Thân 
 

 



 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG 
 

Ban hành kèm theo Quyết định số 313 /QĐ-HĐXTVC ngày 25 / 10 /2019  

của Hội đồng xét tuyển viên chức thị xã Tân Châu năm 2019) 

 

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013. 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15 tháng11 năm2010. 

3. Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012. 

4. Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên 

chức: 

- Chương II. Xử lý kỷ luật viên chức 

 - Chương III. Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả 

6. Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2018, sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

7. Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công 

chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

8. Cải cách hành chính nhà nước: Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH 

       Vị trí cần tuyển: - Bồi thường giải phóng mặt bằng; 

                                   - Khai  thác quỹ đất công 

        Đơn vị cần tuyển: Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất 
 

Ban hành kèm theo Quyết định số 313 /QĐ-HĐXTVC ngày 25 / 10 /2019  

của Hội đồng xét tuyển viên chức thị xã Tân Châu năm 2019) 

 

 

1. Luật Đất đai 2013. 

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

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

3. Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

4. Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh An 

Giang về ban hành quy định về cơ chế tạo quỹ đất, cơ chế quản lý và khai thác quỹ 

đất công trên địa bàn tỉnh An Giang. 

5. Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh An 

Giang về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

6. Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh An 

Giang về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

7. Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh An 

Giang Về việc ban hành bản giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc 

khác trên địa bàn tỉnh An Giang. 

8. Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh An 

Giang Về việc ban hành Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH 

Vị trí cần tuyển: Kiểm tra xây dựng 

Đơn vị cần tuyển: Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị 
 

Ban hành kèm theo Quyết định số 313 /QĐ-HĐXTVC ngày 25 / 10 /2019  

của Hội đồng xét tuyển viên chức thị xã Tân Châu năm 2019) 

 

 

1. Luật Xây dựng năm 2014 

2. Nghị định số: 81/2013/NĐ-CP, ngày 19 tháng 07 năm 2013 của Chính  

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành 

chính. 

3. Nghị định số: 97/2017/NĐ-CP, ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính Phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử 

lý vi phạm hành chính. 

4. Nghị định 139/2017/NĐ-CP, ngày 27/11/2017 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh 

doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; 

quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản 

lý sử dụng nhà và công sở; 

5. Thông tư số: 03/2018/NĐ-CP, ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ Xây dựng 

quy định chi tiết một s61 điều chủa Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 

năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư 

xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, 

kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất 

động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH 

                              - Vị trí cần tuyển: + Tuyên truyền, cổ động; 

                            + Phương pháp viên; 

                            + Văn hóa, văn nghệ; 

                            + Bảo tồn, bảo tàng.  

- Đơn vị cần tuyển: Trung Tâm Văn Hóa 
 

Ban hành kèm theo Quyết định số 313 /QĐ-HĐXTVC ngày 25 / 10 /2019  

của Hội đồng xét tuyển viên chức thị xã Tân Châu năm 2019) 

 

 

1. Luật Quảng cáo đã được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

2. Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 29 

tháng 6 năm 2001;  

 3.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa được Quốc hội 

thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

4. Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp 

văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

 

5. Nghị định số: 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 quy định thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh 

6. Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; 

7. Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời; 

8. Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; 

9. Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong l nh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Quảng cáo; 

10. Quyết định số 3925/QĐ-BVHTTDL, ngày 12 tháng 11 năm 2015  phê 

duyệt Đề án tổ chức tuyên truyề cổ động chính trị, văn hóa cơ sở giai đoạn 2019-

2020. 

11. Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 và Nghị định số 

15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ Quy định về biểu diễn 

http://vbpl.vn/binhduong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=158/2013/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0


nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành kinh doanh 

bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc sân khấu; 

12. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy 

định về quản lý và tổ chức lễ hội; 

13. Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 

tổ chức sự nghiệp hoạt động trong l nh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch quận, 

huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

14. Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND, ngày 30/9/2015 của UBND thị xã Tân 

Châu ban hành Quy chế chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Văn hóa thị xã Tân Châu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH 

                              - Vị trí cần tuyển: + Phóng viên tăng cường về xã; 

                            + Phát thanh viên; 

                            + Kỹ thuật; 

- Đơn vị cần tuyển: Đài Truyền Thanh 
 

Ban hành kèm theo Quyết định số 313 /QĐ-HĐXTVC ngày 25 / 10 /2019  

của Hội đồng xét tuyển viên chức thị xã Tân Châu năm 2019) 

 

 

1. Luật báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016 

2. Nghị định 09/2017/NĐ – CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về 

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Nhà nước. 

3. Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng 

viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền 

thông do Bộ Trưởng bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ ban hành 

4. Thông tư 46/2017/TT-BTTTT về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim. 

5. Thông tư 05/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên 

chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên 

ngành thông tin và truyền thông. 

6. Thông Tư liên tịch số: 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV, ngày 27 tháng  năm 

2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH 

                              - Vị trí cần tuyển: Hành chính- Tổng hợp 

                              - Đơn vị cần tuyển: + Trung Tâm Văn Hóa 

                                                               + Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất 

                                                               + Đài Truyền Thanh 
 

Ban hành kèm theo Quyết định số 313 /QĐ-HĐXTVC ngày 25 / 10 /2019  

của Hội đồng xét tuyển viên chức thị xã Tân Châu năm 2019) 

 

 

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 

2. 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 

3. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

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

4. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ 

báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 

5. Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài 

liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài 

liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức; 

6. Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang 
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