
 

 

THÔNG BÁO  

Triệu tập thí sinh ôn tập và danh mục tài liệu tham khảo  

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

trực thuộc Sở Lao động - TBXH năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 532/KH-SLĐTBXH ngày 9 tháng 3 năm 2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

năm 2022, 

Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông báo triệu tập thí sinh ôn 

tập và danh mục tài liệu tham khảo kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Lao động - TBXH năm 2022, như sau: 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ÔN TẬP: 

- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00, ngày 08/6/2022. 

- Địa điểm: Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An 

Giang (Số 97 Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang). 

II. DANH MỤC TÀI LIỆU: 

TT Vị trí Danh mục tài liệu 

I Kiến thức chung: 

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc 

hội; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi bổ sung, 

một số điều của Luật viên chức. 

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của đơn vị dự tuyển. 

II Kiến thức chuyên môn:  
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Vị trí : 

Hành chính - tổng hợp; 

Quản trị Văn phòng. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 

năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

UBND TỈNH AN GIANG 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1367/TB-SLĐTBXH An Giang, ngày 02 tháng 6 năm 2022 
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Vị trí: Tổng hợp -  thống 

kê; 

Thống kê 

- Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 

23/11/2015; 

- Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

18/9/2019 của Bộ Lao động – TBXH Quy định 

chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

3 Vị trí Thủ quỹ 

- Quyết định số 21-LĐ/QĐ ngày 28/01/1983 

của Bộ Lao động Quyết định về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức danh viên 

chức Nhà nước. 

- Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 

20/11/2015 Quốc hội khóa XIII. 

- Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 

của Bộ Tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán 

hành chính, sự nghiệp. 

4 
Vị trí Y sĩ 

(Cơ sở cai nghiện ma túy) 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Phòng, chống ma túy. 

- Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 

08/12/2021 của Chính phủ Quy định cơ sở 

y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện 

ma tuý và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định 

tình trạng nghiện ma tuý. 
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+ Vị trí Tiếp nhận, quản 

lý hồ sơ và giải quyết 

thủ tục cho học viên hòa 

nhập cộng đồng. 

+ Vị trí Tiếp nhận hồ sơ,  

thủ tục theo QĐ 05 

+ Vị trí Tư vấn cho thân 

nhân gia đình, giải quyết 

đối tượng xã hội 

+ Vị trí Quản lý đối tượng 

cai nghiện ma túy 

- Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. 

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Phòng, chống ma túy. 
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Vị trí Công tác xã hội 

(Trung tâm Bảo trợ xã 

hội) 

- Luật Người khuyết tật.  

- Luật Người cao tuổi.  

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người 

khuyết tật.  

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/03/2021 của Chính phủ về quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội. 

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-dinh-28-2012-nd-cp-chinh-phu-69630-d1.html#noidung
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- Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 

19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội 

áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 

tháng 02 năm 2017 của Bộ Lao động – TBXH 

quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối 

với người làm công tác xã hội. 

- Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14 

tháng 02 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn quản lý đối tượng 

được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ 

công tác xã hội. 

- Xử lý các tình huống thực tế thường gặp trong 

quản lý đối tượng nuôi dưỡng. 

7 
Vị trí: Y sĩ, Vật lý trị liệu 

(Trung tâm BTXH tỉnh) 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

- Luật Người khuyết tật. 

- Luật Người cao tuổi. 

- Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 

19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội 

áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 

31/12/2013 của Bộ y tế quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi 

chức năng; Thông tư số 24/2021/TT-BYT ngày 

12/12/2021 của Bộ y tế sửa đổi bổ sung một số 

điều của Thông tư số 46/2013/TT-BYT. 

- Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 

tháng 02 năm 2017 của Bộ Lao động - TBXH 

quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối 

với người làm công tác xã hội. 

- Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14 

tháng 02 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn quản lý đối tượng 

được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ 

công tác xã hội. 

- Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 

năm 2020 của Bộ y tế về việc bổ sung bệnh 

đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút 

CORONA (nCov) gây ra vào danh mục các 

bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 

2007. 

- Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 

11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành quy định về y đức.  

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 
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15/03/2021 của Chính phủ về quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội.  

- Xử lý các tình huống thực tế thường gặp trong 

quản lý đối tượng nuôi dưỡng. 

8 
Vị trí Giáo viên giáo dục 

nghề nghiệp 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp được điều chỉnh, bổ sung 

bởi Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH. 

- Một số kiến thức cơ bản thuộc chuyên ngành 

của từng vị trí tuyển dụng (Tiếng Anh, Nghiệp 

vụ nhà hàng, Giáo dục chính trị, Luật, Giáo dục 

thể chất). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông báo đến các cơ 

quan, cá nhân liên quan và các thí sinh được biết. 

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ với Văn phòng Sở Lao động- Thương binh và 

Xã hội, điện thoại: 02963.857.605 để được hướng dẫn. 

 
Nơi nhận: 
- Thành viên Hội đồng; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở Lao 

động-TBXH; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

(Giám đốc Sở Lao động - TBXH) 

Châu Văn Ly 
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