
 

 

Phụ lục III.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 
Công tác Văn 

phòng cấp ủy 
DD.01 

Phụ trách Tổng hợp lĩnh vực dân 

tộc, tôn giáo, Phòng Tổng hợp, Văn 

phòng Tỉnh ủy 

01 

Phụ trách Tổng hợp lĩnh vực văn 

hóa - xã hội, Phòng Tổng hợp, Văn 

phòng Tỉnh ủy 

01 

Phụ trách công tác nghiên cứu tổng 

hợp, Văn phòng Huyện ủy và Hội 

đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, 

Huyện ủy Châu Thành 

01 

Phụ trách công nghệ thông tin - cơ 

yếu, Văn phòng Thành ủy và Hội 

đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, 

Thành ủy Trà Vinh 

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: 

- Hướng dẫn số 28-HD/VPTW, ngày 19/12/2013 của Văn phòng Trung ương 

Đảng “công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư ở văn phòng tỉnh ủy, thành ủy trực 

thuộc Trung ương”. 

- Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư “về chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận 

ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy”. (Điều 3 và Chương III) 

- Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư “về thể loại, thẩm 

quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng”. 

- Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương 

Đảng “thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng”. 

- Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 2 /7/2018 của Ban Bí thư “chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”. 

- Quy định số 08-QĐi/TU, ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy”. 

 

----- 



 

 

Phụ lục III.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 
Công tác Kiểm 

tra Đảng 
DD.02 

Phụ trách công tác nghiên cứu, 

tổng hợp, Phòng Tham mưu cấp ủy, 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

01 

Phụ trách công tác tiếp nhận đơn 

thư, khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ 
luật, Phòng Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy 

01 

Phụ trách công tác kiểm tra Đảng, 
Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

01 

Phụ trách công tác kiểm tra Đảng, 
Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, Huyện 

ủy 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: 

- Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư “về chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận 

ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy”. (Điều 5 và Chương III) 

- Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị “giám sát trong 

Đảng”. (từ Điều 1 đến Điều 7, Điều 10, Điều 11)  

- Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị “xử lý kỷ luật 

đảng viên vi phạm.” (từ Điều 1 đến Điều 5, từ Điều 30 đến Điều 33) 

- Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư “về công tác 

kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán 

bộ, đảng viên”. (từ Điều 1 đến Điều 12) 

- Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị “xử lý kỷ luật tổ 

chức đảng vi phạm”. (từ Điều 1 đến Điều 7, Điều 9, Điều 10) 



 

 

- Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy”. 

(từ Điều 1 đến Điều 4) 

- Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng “về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”. (từ Điều 1 đến Điều 3, từ Điều 8 

đến Điều 12, từ Điều 19 đến Điều 23). 

----- 



 

 

Phụ lục III.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 
Công tác Tổ chức 

Xây dựng Đảng 
DD.03 

Phụ trách công tác cán bộ, Cơ quan 

Tổ chức - Nội vụ, Thị ủy 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: 

- Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư “về chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận 

ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy”. (Điều 4 và Chương III) 

- Quy định số 3056-QĐ/TU, ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về 

tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp”. 

- Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU, ngày 18/12/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

“về xây dựng quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý”. 

- Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về 

phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”. (Chương 4, Chương 

5 và Phụ lục II) 

- Quy định số 709-QĐ/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về 

tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp”. 

 

 

----- 



 

 

Phụ lục III.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 
Công tác Tuyên 

giáo 
DD.04 

Văn thư - Lưu trữ, Ban Tuyên giáo, 

Huyện ủy 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: 

- Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư “về chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận 

ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy”. (Điều 6 và Chương III) 

- Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương 

Đảng “thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng”. 

- Quy định số 11-QĐi/TU, ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”. 

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

thư. 

 

 

----- 



 

 

Phụ lục III.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 
Công tác Nội 

chính 
DD.05 

Phụ trách công tác Văn thư - Công 

nghệ thông tin, Phòng Theo dõi công 

tác phòng, chống tham nhũng, Ban 

Nội chính Tỉnh ủy 

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. 

- Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương 

Đảng “thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng”. 

- Quy định số 13-QĐi/TU, ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy”. 

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

thư. 

 

 

 

----- 



 

 

Phụ lục III.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 

Phụ trách công 

tác Lưu trữ của 

Đảng 

DD.06 
Phụ trách Lưu trữ, Phòng Hành 

chính - Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy 
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: 

- Lu t Lưu trữ năm 2011. 

- Quy đ nh s    0- Đ T , ngày 0  1   01  của  an  í thư  v   hông Lưu 

trữ Đảng   ng sản Việt  am . 

-  ư ng d n s  1 -   V T , ngày 1  1   01  của Văn phòng Trung ư ng 

Đảng  l p h  s  và n p lưu h  s , tài liệu và  Lưu trữ c   uan . 

-  ư ng d n s   0-   V T , ngày 10 10  01  của Văn phòng Trung ư ng 

Đảng  chỉnh l  tài liệu . 

-  uy chế s  01-   V T , ngày 1     0 1 của Văn phòng Tỉnh ủy  công tác 

văn thư và công tác lưu trữ . 

 

 

 

----- 



 

 

Phụ lục III.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 Công tác Mặt trận DD.07 
Phụ trách công tác Mặt trận cơ sở, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Thị ủy 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: 

- Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “về việc ban 

hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội”. (Chương I, Chương II) 

- Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “ban hành quy 

định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. (Điều 2, từ Điều 5 đến Điều 

7, từ Điều 10 đến Điều 12) 

- Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. (Chương I, Chương VI, từ Điều 

19 đến Điều 24, từ Điều 25 đến Điều 28) 

- Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-

ĐCTUBMTTQVN, ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “quy định chi tiết các 

hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. (Điều 2, Điều 

3) 

-  Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư “về chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”. (Điều 3). 

 

 

----- 



 

 

Phụ lục III.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 
Công tác Liên 

đoàn Lao động 
DD.08 

Phụ trách công tác bảo hộ lao động, 
Ban Chính sách - Pháp luật, Liên 

đoàn Lao động 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 An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. (Chương V) 

- Bộ luật Lao động năm 2019. (Chương IX) 

- Kế hoạch số 73/KH-TLĐ, ngày 19/9/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam “triển khai các nhiệm vụ công đoàn tham gia cải thiện điều 

kiện lao động và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

giai đoạn 2019 - 2023”. (Nội dung phần II) 

- Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư “về chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức  chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”. (Điều 3) 

- Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (từ Điều 20 đến Điều 26). 

 

 

----- 



 

 

Phụ lục III.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 
Công tác Hội 

Nông dân 
DD.09 

Phụ trách công tác Hội và phong 
trào nông dân, Hội Nông dân, Thị ủy 

Duyên Hải 

01 

Phụ trách công tác Hội và phong 
trào nông dân, Hội Nông dân, Huyện 

ủy 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 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. (Mục I) 

- 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. 

- Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

“về Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển 

nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai 

đoạn 2010-2020”. 

- Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số 

chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 

2020. 

- Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 Hội nghị lần thứ tư Ban 

Chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về tăng cường và đổi mới 

công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới. 

- Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. (Điều 1, 

Điều 2, Chương VII, Chương VIII) 

- Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư “chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức  chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”. (Điều 6). 

----- 



 

 

Phụ lục III.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 
Công tác Hội 

Liên hiệp Phụ nữ 
DD.10 

Phụ trách công tác Hội, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ, Huyện ủy 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: 

- Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “về việc ban 

hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội”.  

- Quyết định số 938/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ “phê 

duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một 

số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”. 

- Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ “phê 

duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”. 

- Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh 

công tác phụ nữ trong tình hình mới”. 

- Quyết định số 1893/QĐ-TTg, ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

“phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi 

hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025”. 

- Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư “về chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”. (Điều 7) 

 

----- 



 

 

Phụ lục III.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 
Công tác Đoàn 

Thanh niên 
DD.11 

Phụ trách công tác Đội thiếu niên 

tiền phong Hồ Chí Minh, Ban Thanh 

thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn 

01 

Phụ trách công tác sinh viên, Ban 

Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn 
01 

Phụ trách công tác tuyên truyền, 

giáo dục truyền thống, giáo dục pháp 

luật, Ban Tuyên giáo, Tỉnh đoàn 

01 

Phụ trách thiết kế băng rôn, maket; 

phụ trách các trang mạng xã hội, 

Ban Tuyên giáo, Tỉnh đoàn 

01 

Phụ trách công tác thanh niên công 

nhân, viên chức và đô thị, Ban Phong 

trào, Tỉnh đoàn 

01 

Phụ trách công tác thanh niên nông 

thôn, Ban Phong trào, Tỉnh đoàn 
01 

Phụ trách phong trào Đoàn, Hội 

đồng đội, Thị đoàn, Thị ủy Duyên Hải 
01 

Phụ trách công tác Đoàn thanh niên, 

Huyện đoàn, Huyện ủy Càng Long 
01 

Phụ trách công tác Đoàn thanh niên, 

Huyện đoàn, Huyện ủy Cầu Kè 
01 

Phụ trách công tác Đoàn, Hội đồng 

đội, Huyện đoàn, Huyện ủy Trà Cú 
01 

Phụ trách công tác phong trào, văn 

phòng và công tác Hội Liên hiệp 

thanh niên, Huyện đoàn, Huyện ủy 

Tiểu Cần 

01 

Phụ trách công tác Hội Liên hiệp 

thanh niên Việt Nam, phong trào 

Đoàn - Hội đồng đội, Huyện đoàn, 

Huyện ủy Châu Thành 

01 

Phụ trách công tác Đoàn và công tác 

tổ chức, Huyện đoàn, Huyện ủy Châu 

Thành 

01 

Phụ trách công tác Văn thư - Lưu 

trữ, Huyện đoàn, Huyện ủy Càng Long 
01 

Phụ trách công tác Văn thư - Lưu 

trữ, Huyện đoàn, Huyện ủy 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: 

- Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư “về việc ban 

hành quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. (từ Điều 4 đến 

Điều 7) 

- Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh “về việc tăng cường rèn luyện tác 

phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. 

- Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đại hội đại biểu toàn 

quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI thông qua ngày 13/12/2017). (Điều 2, 

3, 5, 6, 14, 15, 17, 18, 19, 29) 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 

XI. (khoản 2) 

- Hướng dẫn số 16-HD/TWĐTN-BTC, ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ 

Trung ương Đoàn “thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. (Điều 1, 2, 8, 

27, 28, 29) 

- Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 31/12/2019 của Ban Bí thư “về chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”. (Điều 5) 

 

----- 



 

 

Phụ lục III.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 
Công tác Tài 

chính - Kế toán 
DD.12 

Phụ trách Kế toán, Phòng Tài chính 

Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy 
01 

Phụ trách Kế toán, Văn phòng, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ 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: 

- Lu t  g n sách nhà nư c năm 2015. 

- Lu t Kế toán năm 2015. 

-  gh  đ nh s  1    01   Đ- P ngày  0 1   01  của  hính phủ  uy đ nh chi 

tiết một s  đi u của Lu t Kế toán. 

- Thông tư s  10   01  TT- T  ngày 10/10/201  của  ộ trưởng  ộ Tài chính 

hư ng d n chế độ kế toán hành chính, s  nghiệp. 

- Thông tư s  1     01  TT- T  ngày    1   01  của  ộ trưởng  ộ Tài 

chính  uy đ nh chi tiết v   uản l , sử dụng ng n sách nhà nư c đ i v i các c   uan 

của Đảng  ộng sản Việt  am. 

 

----- 
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