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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển
công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc năm 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ 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; Nghị
định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã,
phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về
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; Thông tư số 13/2019/TT-BNV
ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 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 Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân
huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã,
thị trấn thuộc huyện Phú Lộc năm 2022;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 351/TTr-PNV
ngày 12/9/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển công chức xã, thị trấn thuộc
huyện Phú Lộc năm 2022, cụ thể như sau:
1. Nội dung ôn tập các môn thi tuyển (các phụ lục số 1, 2 đính kèm):
a) Môn Kiến thức chung (phụ lục số 1);
b) Môn Chuyên môn, nghiệp vụ (các phụ lục số 2);
- Chức danh Văn hóa - xã hội (phụ lục số 2.1);
- Chức danh Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ lục số 2.2).
c) Môn Tin học: Các thí sinh tự tìm kiếm tài liệu nghiên cứu và học tập theo
nội dung chương trình Tin học văn phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Thủ trưởng các phòng chuyên môn liên quan, Chủ tịch UBND các xã có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND huyện (b/c);
- Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng (để t/báo, n/yết);
- Phòng Nội vụ huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, HSTD.

CHỦ TỊCH

Phan Công Mẫn

Phụ lục 1
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2870/QĐ-UBND
ngày 13 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện)
1. Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng
Quốc Hội về Luật Tổ chức Chính quyền địa phương:
- Chương I;
- Chương II: Mục 3;
- Chương III: Mục 5;
- Chương VI: Mục 1, Mục 2.
2. Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng
Quốc Hội Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
- Chương I, II, XI, XIII.
3. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng
Quốc Hội Luật Cán bộ, công chức:
- Chương I: Điều 1, 2, 3, 4;
- Chương II: Điều 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
4. Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng
Quốc Hội Luật Phòng, chống tham nhũng:
- Điều 2, 3, 4, 5.
5. Chương trình số 196/CTr-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về Tổng thể cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị
thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 – 2025, định hướng
đến năm 2030:
6. 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 xã, phường.
7. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công
chức xã, phường, thị trấn.
8. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về 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;
9. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
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;
10. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác
Văn thư.

Phụ lục 2.1
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
LĨNH VỰC: VĂN HÓA – XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2870/QĐ-UBND
ngày 13 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện)
1. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 của Văn phòng
Quốc hội về hợp nhất Luật Di sản Văn hóa:
- Chương II;
- Chương IV: Mục I;
- Chương V: Mục I.
2. Văn bản hợp nhất số 604/VBHN-BVHTTDL ngày 21/02/2019 của Bộ Văn
hóa Thể thao và Du Lịch ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch
vụ văn hóa công cộng.
3. Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Chính phủ ban hành
quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.
4. Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về
xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn
hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”
5. Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng
Quốc hội về Bộ Luật lao động:
- Chương I, VII;
- Chương III: Mục 1, 2, 3, 4;
- Chương V: Mục 3.
6. Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng
Quốc hội về Luật Người khuyết tật:
- Chương I: Điều 3, 4, 5, 11, 14;
- Chương II: Điều 16, 18, 19;
- Chương VIII: Điều 44, 45, 46, 47.
7. Văn bản hợp nhất số 763/VBHN-BLĐTBXH ngày 28/02/2019 của Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều
của Luật Người khuyết tật:
- Chương I: Điều 2, 3, 4;
- Chương III: Điều 11, 12, 13, 14;
- Chương IV: Điều 16, 17.

8. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
- Chương I: Điều 4;
- Chương II: Điều 5, 6, 11;
- Chương III: Điều 12, 13, 14, 15, 16.
9. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng
10. Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
11. Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016
của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn khám giám định
bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với
người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.
12. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
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.

Phụ lục 2.2
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
LĨNH VỰC: ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND
ngày …… tháng 9 năm 2022 của UBND huyện)
1. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng
Quốc hội về Luật Đất đai:
- Chương I: Điều 3, 5, 7, 10, 11, 12;
- Chương II: Điều 16, 17, 22;
- Chương V: Điều 54, 55, 56, 57, 59;
- Chương VI: Điều 61, 62, 64, 65, 82, 83;
- Chương VII: Điều 98, 99,100,101, 103, 106;
- Chương X: Điều 125, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 143, 144;
- Chương XI: Điều 179, 180.
2. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hợp nhất các quy định chi tết thi hành một số điều của Luật
đai.
- Chương I: Điều 3;
- Chương V: Điều 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 35;
- Chương VI: Điều 44;
- Chương VII: Điều 60, 61, 65, 66, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85,
86, 87.
- Chương IX: Điều 97.
3. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư khi Nhà nướ thu hồi đất.
4. Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng
Quốc hội hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường:
- Chương I, VII, VIII;
- Chương XIV: Điều 143.
5. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường:
- Chương I: Điều 1, 3, 4;

- Chương II: Điều 8, 12, 20, 49, 50.
6. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng
đất.
- Chương I, II, III
7. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BNNPTNT ngày 04/12/2019 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa:
- Chương II: Điều 4, 5, 6
- Chương III: Điều 7.
8. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
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.
09. Nghị Quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản
suất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai
đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất
nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn
2021 – 2025.
10. Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc
phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng trên địa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

