
 

 

Phụ lục II.1 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 

Chuyên viên phụ 

trách công tác xây 

dựng pháp luật 

NN.01 

Chuyên viên phụ trách công tác xây 

dựng pháp luật, Phòng Công tác đại 

biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên 

chức năm 2019 (phần về cán bộ, công chức). 

- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2019. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020. 

- Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. 

- Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.2 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 

Theo dõi kinh tế - 

ngân sách (Chuyên 

viên Ban Kinh tế - 

Ngân sách) 

NN.02 

Theo dõi kinh tế - ngân sách 

(Chuyên viên Ban Kinh tế - Ngân 

sách), Phòng Công tác Hội đồng 

nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2019. 

- Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. 

- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. 

- Luật Đầu tư công năm 2019. 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. 

- Luật Đầu tư năm 2020. 

- Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.3 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Tổng hợp tài chính 

- ngân sách 
NN.03 

Tổng hợp tài chính - ngân sách, 
Phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. 

- Luật Giá năm 2012. 

- Luật Đầu tư năm 2020 (Luật số 61/2020/QH14). 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.4 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Quản lý thương mại 

- dịch vụ 
NN.04 

Quản lý thương mại - dịch vụ, 
Phòng Quản lý thương mại, Sở Công 

Thương 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Giao dịch điện tử năm 2005. 

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010. 

- Luật Thương mại năm 2005. 

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại 

điện tử. 

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.5 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Quản lý kế hoạch - 

tài chính 
NN.05 

Quản lý kế hoạch - tài chính, Văn 

phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Xây dựng năm 2014. 

- Luật  sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2016 (khoản 3 Điều 2). 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 

năm 2018 (Điều 28). 

- Luật Kiến trúc năm 2019 (Điều 39). 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. 

- Luật Đấu thầu năm 2013. 

- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định 

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

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

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.6 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 Quản lý ngân sách NN.06 
Quản lý ngân sách, Phòng Ngân 

sách, Sở Tài chính 
01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. 

- Luật Đầu tư công năm 2019 (Luật số 39/2019/QH14). 

- Luật Kế toán năm 2015. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Kế toán. 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.7 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Tổng hợp kinh tế xã 

hội 
NN.07 

Tổng hợp kinh tế xã hội, Phòng 

Tổng hợp - Kinh tế - Khoa giáo, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. 

- Luật Quy hoạch năm 2017. 

- Luật Hợp tác xã năm 2012. 

- Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển 

đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

- Thông tư số 07/2020/TT-BKHĐT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế 

hoạch, đầu tư và thống kê. 

----- 



 

 

Phụ lục II.8 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Quản lý kiến trúc - 

quy hoạch 
NN.08 

Quản lý kiến trúc - quy hoạch, 
Phòng Kiến trúc - Quy hoạch và Phát 

triển đô thị, Sở Xây dựng 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 

- Luật Xây dựng năm 2014. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 

năm 2018. 

- Luật Kiến trúc năm 2020. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 

- Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Kiến trúc. 

----- 



 

 

Phụ lục II.9 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 

Quản lý an toàn 

thực phẩm trong 

sản xuất, kinh 

doanh 

NN.09 
Quản lý an toàn thực phẩm trong 

sản xuất, kinh doanh, Phòng Quản 

lý công nghiệp, Sở Công Thương 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010. 

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng 

hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- 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. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công 

Thương. (Chương I, Chương III, Chương IV) 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.10 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 

Thanh tra (Chuyên 

viên làm công tác 

Thanh tra) 

NN.10 

Thanh tra (Chuyên viên làm công 

tác Thanh tra), Thanh tra Sở, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

02 

Thanh tra (Chuyên viên làm công 

tác Thanh tra), Cơ quan Kiểm tra - 

Thanh tra, Ủy ban nhân dân huyện 

Trà Cú 

01 

Thanh tra (Chuyên viên làm công 
tác Thanh tra), Cơ quan Kiểm tra - 

Thanh tra, Ủy ban nhân dân huyện 

Cầu Ngang 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Thanh tra năm 2010. 

- Luật Khiếu nại năm 2011. 

- Luật Tố cáo năm 2018. 

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. 

- Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc 

thực hiện kết luận thanh tra. 

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. 

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/ 2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

----- 



 

 

Phụ lục II.11 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 Quản lý xây dựng NN.11 

Quản lý xây dựng, Phòng Quản lý 

đô thị, Ủy ban nhân dân thị xã Duyên 

Hải 

01 

Quản lý xây dựng, Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Trà 

Cú 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Xây dựng năm 2014. 

- Luật  sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2016 (khoản 3 Điều 2). 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 

năm 2018 (Điều 28). 

- Luật Kiến trúc năm 2019 (Điều 39). 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. 

- Luật Đấu thầu năm 2013. 

- Luật Nhà ở năm 2014. 

- Luật Quy hoạch năm 2017. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 06/01/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng. 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

----- 



 

 

Phụ lục II.12 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Quản lý vệ sinh an 

toàn thực phẩm 
NN.12 

Quản lý vệ sinh an toàn thực 

phẩm, Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân 

huyện Cầu Kè 

01 

Quản lý vệ sinh an toàn thực 

phẩm, Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân 

huyện Duyên Hải 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010. 

- 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. 

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về ghi nhãn 

hàng hóa. 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu. 

- Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe. 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.13 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Quản lý tài chính 

ngân sách 
NN.13 

Quản lý tài chính ngân sách, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân huyện Cầu Kè 

01 

Quản lý tài chính ngân sách, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân thị xã Duyên Hải 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

- Luật Kế toán năm 2015. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Kế toán. 

- 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 năm 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 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. 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.14 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Quản lý kế hoạch 

và đầu tư 
NN.14 

Quản lý kế hoạch và đầu tư, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân huyện Tiểu Cần 

01 

Quản lý kế hoạch và đầu tư, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân huyện Cầu Kè 

01 

Quản lý kế hoạch và đầu tư, Văn 

phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân 

dân - Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân 

dân huyện Trà Cú 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Quy hoạch năm 2017. 

- Luật Đầu tư công năm 2019 (Luật số 39/2019/QH14). 

- Luật Đấu thầu năm 2013. 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định thi 

hành chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công. 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về 

trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.15 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Quản lý về khoa 

học và công nghệ 
NN.15 

Quản lý về khoa học và công nghệ, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban 

nhân dân huyện Duyên Hải 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Khoa học và công nghệ năm 2013. 

- Luật Đo lường năm 2011. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ. 

- Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy 

định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. 

 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.16 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Quản lý văn thư - 

lưu trữ 
NN.16 

Quản lý văn thư - lưu trữ, Cơ quan 

Tổ chức - Nội vụ, Ủy ban nhân dân 

thị xã Duyên Hải 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Lưu trữ năm 2011. 

- 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 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng con dấu. 

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

thư. 

- Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lịch sử các cấp. 

 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.17 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Theo dõi về biển, 

đảo 
NN.17 

Theo dõi về biển, đảo, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 

dân thị xã Duyên Hải 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Biển Việt Nam năm 2012. 

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015. 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc 

giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển. 

- Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 

12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.18 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 

Quản lý công 

nghiệp và tiểu thủ 

công nghiệp 

NN.18 
Quản lý công nghiệp và tiểu thủ 

công nghiệp, Phòng Kinh tế, Ủy ban 

nhân dân thị xã Duyên Hải 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Điện lực năm 2004. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch 

năm 2018 (Điều 6). 

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến 

công. 

- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công 

Thương (Chương I, Chương III, Chương IV). 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.19 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Quản lý hạ tầng và 

phát triển đô thị 
NN.19 

Quản lý hạ tầng và phát triển đô 
thị, Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban 

nhân dân thị xã Duyên Hải 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Xây dựng năm 2014. 

- Luật  sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2016 (điểm b khoản 3 Điều 2). 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 

năm 2018 (Điều 28). 

- Luật Kiến trúc năm 2019 (Điều 39). 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. 

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị. 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.20 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 Quản lý tôn giáo NN.20 

Quản lý tôn giáo, Cơ quan Tổ chức - 

Nội vụ huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện Duyên Hải 

01 

Quản lý tôn giáo, Cơ quan Tổ chức - 

Nội vụ huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện Trà Cú 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa IX về công tác tôn giáo. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- 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. 

- Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 

dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BNV ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo. 

 

 

----- 



 

 

Phụ lục II.21 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 

Quản lý kế hoạch 

và cơ sở vật chất 

giáo dục 

NN.21 

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất 

giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, Ủy ban nhân dân thị xã Duyên 

Hải 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Giáo dục năm 2019. 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. 

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách 

nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo 

Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ 

sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

 

 

----- 



Phụ lục II.22 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 

Theo dõi phổ cập 

và giáo dục thường 

xuyên và hướng 

nghiệp 

NN.22 

Theo dõi phổ cập và giáo dục 

thường xuyên và hướng nghiệp, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban 

nhân dân huyện Duyên Hải 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Giáo dục năm 2019. 

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ. 

- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm 

tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

- Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy 

trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

- Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, 

phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 

24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo 

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh 

trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. 

- Quyết định 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”. 

----- 



Phụ lục II.23 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 

Quản lý về an toàn 

nông sản, lâm sản, 

thuỷ sản 

NN.23 

Quản lý về an toàn nông sản, lâm 

sản, thuỷ sản, Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân 

dân huyện Duyên Hải 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

- 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; 

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

- Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

 

 

----- 



Phụ lục II.24 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Quản lý thông tin - 

truyền thông 
NN.24 

Quản lý thông tin - truyền thông, 

Phòng Văn hóa - Thông tin, Ủy ban 

nhân dân thành phố Trà Vinh 

01 

Quản lý thông tin - truyền thông, 

Phòng Văn hóa và thông tin, Ủy ban 

nhân dân huyện Càng Long 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Công nghệ thông tin năm 2006. 

- Luật Giao dịch điện tử năm 2005. 

- Luật An toàn thông tin mạng năm 2015. 

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

 - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

- Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 

công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. 

 

 

----- 



Phụ lục II.25 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Theo dõi công tác 

dân tộc 
NN.25 

Theo dõi công tác dân tộc, Phòng 

Dân tộc, Ủy ban nhân dân huyện 

Duyên Hải 

01 

Theo dõi công tác dân tộc, Phòng 

Dân tộc, Ủy ban nhân dân huyện Cầu 

Kè 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương 

khoá IX về công tác dân tộc. 

- Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030. 

- Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định về 

công tác dân tộc. 

- Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định 

tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công 

tác dân tộc. 

- Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc. 

- Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số 

trong thời kỳ mới. 



2 

 

 

 

- Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh về tiếp tục 

phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

----- 



Phụ lục II.26 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 Hành chính tư pháp NN.26 
Hành chính tư pháp, Phòng Tư 

pháp, Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú 
01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Hộ tịch năm 2014. 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

- Luật Nuôi con nuôi năm 2010. 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số Điều của Luật Nuôi con nuôi. 

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. 

 

 

----- 



Phụ lục II.27 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Quản lý kinh tế tập 

thể và tư nhân 
NN.27 

Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban 

nhân dân thị xã Duyên Hải 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. 

- Luật Giá năm 2012. 

- Luật Hợp tác xã năm 2012. 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. 

- Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp. 

- Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Hợp tác xã. 

 

 

----- 



Phụ lục II.28 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 Quản lý môi trường NN.28 

Quản lý môi trường, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 

dân huyện Trà Cú 

01 

Quản lý môi trường, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 

dân huyện Cầu Kè 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

-  u t Tài nguyên nư c năm 2012. 

-  u t Kh  ng sản năm 2010. 

-  u t Bả  vệ môi trường năm 2014. 

-  gh  đ nh s  18 201    -C  ngày 14 02 201  c a Chính ph   uy đ nh v  

 uy h  ch bả  vệ môi trường, đ nh gi  môi trường chiến lược, đ nh gi  t c đ ng môi 

trường và kế h  ch bả  vệ môi trường. 

-  gh  đ nh s  1  201    -C  ngày 14 02 201  c a Chính ph   uy đ nh chi 

tiết thi hành m t s  đi u c a  u t Bả  vệ môi trường.  

-  gh  đ nh s  38 201    -CP ngày 24/4/201  v   uản lý chất thải và phế 

liệu. 

-  gh  đ nh s  40 201    -CP ngày 13/5/2019 c a Chính ph  sửa đổi, bổ 

sung m t s  đi u c a c c ngh  đ nh  uy đ nh chi tiết, hư ng dẫn thi hành Lu t Bả  vệ 

môi trường. 

 

----- 



Phụ lục II.29 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Quản lý tài nguyên 

nước, khoáng sản 
NN.29 

Quản lý tài nguyên nước, khoáng 

sản, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Ủy ban nhân dân huyện Cầu 

Kè 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

-  u t Tài nguyên nước năm 2012. 

-  u t  hoáng sản năm 2010. 

-  u t  ảo vệ môi trường năm 2014. 

-  gh  đ nh s   01  01    -C  ngày    11  01  c a Chính ph   uy đ nh chi 

tiết thi hành m t s  đi u c a  u t Tài nguyên nước. 

-  gh  đ nh s  1 8  01    -C  ngày    11  01  c a Chính ph   uy đ nh chi 

tiết thi hành m t s  đi u c a  u t Khoáng sản. 

-  gh  đ nh s  1    018   -C  ngày    1   018 c a Chính ph   uy đ nh việc 

h n chế khai thác nước dưới đ t. 

- Ngh  đ nh s      0 0   -C  ngày       0 0 c a Chính ph   uy đ nh v   ử 

ph t vi ph m hành chính trong l nh v c tài nguyên nước và khoáng sản. 

 

 

----- 



Phụ lục II.30 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Quản lý giao thông 

vận tải 
NN.30 

Quản lý giao thông vận tải, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân 

huyện Cầu Kè 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Xây dựng năm 2014. 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. 

- Luật Đầu tư công năm 2019. 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về 

quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

 

----- 



Phụ lục II.31 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Theo dõi xây dựng 

nông thôn mới 
NN.31 

Theo dõi xây dựng nông thôn mới, 

Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng 

nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, 

Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2019. 

- Luật Hợp tác xã năm 2012. 

- Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác. 

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. 

- Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. 

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh về xây dựng 

tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. 

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh về công tác 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh về tiếp tục 

phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

 

----- 



Phụ lục II.32 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Trợ giúp pháp lý và 

hòa giải cơ sở 
NN.32 

Trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở, 

Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân 

huyện Cầu Ngang 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. 

- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013. 

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. 

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. 

 

----- 



Phụ lục II.33 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 

Phổ biến và theo 

dõi thi hành pháp 

luật 

NN.33 
Phổ biến và theo dõi thi hành pháp 
luật, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân 

dân huyện Càng Long 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm năm 2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020. 

- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật. 

- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật. 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 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. 

 

----- 



Phụ lục II.34 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 Quản lý đất đai NN.34 

Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên 

và môi trường, Ủy ban nhân dân 

huyện Càng Long 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Đất đai 2013. 

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

tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- 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. 

- Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về 

khung giá đất. 

 

 

----- 



Phụ lục II.35 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 
Hành chính tổng 

hợp 
NN.35 

Hành chính tổng hợp, Phòng Hành 

chính - Quản trị, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

01 

Hành chính tổng hợp, Phòng Hành 

chính - Tổ chức - Quản trị, Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

01 

Hành chính tổng hợp, Văn phòng 

Sở, Sở Công Thương 
01 

Hành chính tổng hợp, Văn phòng 

Cấp ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy 

ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân 

dân huyện Cầu Kè 

01 

Hành chính tổng hợp, Văn phòng 

Huyện ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy 

ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân 

dân huyện Duyên Hải 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. 

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

- Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2013. 

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

- 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. 

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

thư. 

----- 



Phụ lục II.36 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 Kế toán NN.36 

Kế toán, Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện, Ủy ban nhân 

dân huyện Tiểu Cần 

01 

Kế toán, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu 

Cần 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016. 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. 

- Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.  

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản. 

 

 

----- 



Phụ lục II.37 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 
 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDCC ngày          tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh) 

 

 

I. ÁP DỤNG CHO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: 

Stt 
Nhóm Vị trí việc 

làm 

Mã số 

nhóm 

VTVL 

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 

dụng và quản lý 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

1 Quản trị công sở NN.37 

Quản trị công sở, Văn phòng Huyện 

ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban 

nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện Duyên Hải 

01 

II. HÌNH THỨC THI: 

- Thi viết. 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2019. 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

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

thư. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

 

 

----- 
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