
 

 

 
THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu tham khảo kỳ tuyển dụng viên chức 

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - TBXH năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 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 2021; 

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 danh mục tài liệu 

tham khảo kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Lao động - TBXH năm 2021, cụ thể như sau: 

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: 

 

1 
Hành chính-

Tổng hợp 

- 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; 

2 

Phụ trách an 

toàn, vệ sinh 

thực phẩm 

- Luật số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 về An toàn 

thực phẩm; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật An toàn thực phẩm. 

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: 1736/TB-SLĐTBXH An Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2021 
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3 Kế toán 

- Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 

năm 2015 

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

năm 2017 Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, 

sự nghiệp. 

- Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 

- Các tình huống thực tế thường gặp phải xử lý của kế 

toán. 

4 
Y tế học 

đường  

- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 

ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế và Giáo dục - Đào tạo 

quy định công tác y tế trường học. 

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 

tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện 

pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. 

- Kiến thức chung về dinh dưỡng, chỉ số đo lường sức 

khỏe,  dịch bệnh phổ biến ảnh hưởng trên con người. 

- Các tình huống sư phạm thường gặp về chăm sóc y tế 

học đường. 

5 

Phụ trách 

xưởng công 

nghệ thông 

tin 

- Thông tư số 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 GDNN. 

- Các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, mạng và 

an ninh mạng: Virus máy tính, mô hình mạng máy tính, 

mã hoá thông tin, big data. 

- Các tình huống thường gặp phải xử lý khi phụ trách 

xưởng công nghệ thông tin 

6 
Giáo viên 

THPT Toán 

- Văn bản hợp nhất số: 03/VBHN-BGDĐT ngày 

23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ban hành quy định chế độ làm việc đối với giáo 

viên phổ thông. 

- Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 

07/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ban hành chương trình giáo dục thường xuyên cấp 

trung học phổ thông. 

- Các tình huống sư phạm thường gặp khi giảng dạy. 
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7 

Giáo viên Kỹ 

thuật máy 

lạnh và điều 

hoà không 

khí 

- Thông tư số 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 GDNN. 

- Các kiến thức cơ bản về hệ thống lạnh điều khiển 

trung tâm. 

- Các tình huống sư phạm thường gặp khi giảng dạy. 

8 
Tổng hợp – 

thống kê 

- Luật số 15/2012/QH13, ngày 20/06/2012, Xử lý vi 

phạm hành chính. 

- Luật số 67/2020/QH14, ngày 13/11/2020, sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

- Luật số 73/2021/QH14, ngày 30/3/2021, Phòng, 

chống ma túy. 

- Xử lý các tình huống thường gặp. 

9 Y sĩ 

10 

Quản lý 

người cai 

nghiện 

 
Nơi nhận: 
- Thành viên Hội đồng; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động-TBXH; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỐNG 

 

 

 

 

(Giám đốc Sở Lao động - TBXH) 

Châu Văn Ly 
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