
UBND HUYỆN CHÂU PHÚ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số: 307/QĐ-HĐTDCC Châu Phú, ngày 16 tháng 3 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển  

công chức cấp xã năm 2022 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ 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 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của 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 Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND huyện 

Châu Phú về việc tổ chức tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Châu Phú năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND huyện 

Châu Phú về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; 

Xét đề nghị của Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển công chức cấp 

xã năm 2022, gồm:  

1. Tài liệu nghiên cứu, ôn tập cho môn thi Kiến thức chung (đính kèm 

Danh mục tài liệu tham khảo). 

2. Tài liệu nghiên cứu, ôn tập cho môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành (đính 

kèm Danh mục tài liệu tham khảo). 

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

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và các thí sinh dự tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

 

 

 

 
 

Nơi nhận:          

- UBND huyện; 

- Như Điều 2; 

- UBND các xã thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV(*3b).                                             
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Môn thi: Kiến thức chung 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-HĐTDCC ngày 16/3/2023 

 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022) 

 

 

 Tên tài liệu tham khảo Ghi chú 

1 Hiến pháp 2013; 
Chương I, V, VI, 

VII, VIII, IX 

2 
Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (Sửa đổi, bổ sung năm 

2020); 
 

3 Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2019);  

4 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 (Sửa đổi, bổ sung 

năm 2019); 
 

5 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Sửa đổi, 

bổ sung năm 2020); 
 

6 Luật Cán bộ, công chức 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2019);  

7 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015;  

8 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018;  

9 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban 

hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021-2030; 

 

10 

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính 

phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối 

với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

 

11 
Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính 

phủ về công chức xã, phường, thị trấn; 
 

12 

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-2008-22-2008-QH12-82202.aspx


13 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ 

sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

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

 

14 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư; 
 

15 
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và biên chế công chức; 
 

16 

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ 

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

(nội dung liên quan đến công chức); 

 

17 

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; 

 

18 

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 (phần liên 

quan đến công chức); 

 

19 
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; 
 

20 

Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức 

cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố; 

 

21 

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; 

 

22 

Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 

13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-HĐTDCC ngày 16/3/2023  

 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022) 

 

I. Vị trí dự tuyển: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường 

STT Tên tài liệu tham khảo Ghi chú 

1 Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2018);  

2 Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020);  

3 
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; 
 

4 
Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính 

phủ quy định về khung giá đất; 
 

5 
Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. 
 

II. Vị trí dự tuyển: Tài chính – Kế toán 

STT Tên tài liệu tham khảo Ghi chú 

1 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;  

2 Luật Kế toán năm 2015;   

3 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính 

phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan 

nhà nước; 

 

4 

Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định 

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước 

 



2 
 

STT Tên tài liệu tham khảo Ghi chú 

5 

Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và 

các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; 

 

6 

Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và 

tài chính xã. 

 

III. Vị trí dự tuyển: Văn hóa – Xã hội 

STT Tên tài liệu tham khảo Ghi chú 

1 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016;   

2 Luật Trẻ em năm 2016;   

3 
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính 

phủ quy định quản lý và tổ chức lễ hội; 
 

4 

Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về ưu đãi người có công 

với cách mạng; 

 

5 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội; 

 

6 

Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 

2021-2026. 

 

IV. Vị trí dự tuyển: Văn phòng – Thống kê 

STT Tên tài liệu tham khảo Ghi chú 

1 Luật Lưu trữ năm 2011;  

2 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Sửa đổi, 

bổ sung năm 2020); 
 

3 Luật Thống kê năm 2015;  



3 
 

STT Tên tài liệu tham khảo Ghi chú 

4 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;  

5 

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính 

phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà 

nước; 

 

6 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ quy định về công tác văn thư. 
 

V. Vị trí dự tuyển: Tư pháp – Hộ tịch 

STT Tên tài liệu tham khảo Ghi chú 

1 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;  

2 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;  

3 Luật hộ tịch năm 2014;  

4 

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính 

phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

 

5 

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư 

Pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính 

phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

 

6 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án 

dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 
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