
UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VIÊN CHỨC NĂM 2022  

Số:         /TB-HĐTD Đình Lập, ngày       tháng 8 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập lệ phí dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 

 

 Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

 Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Đình Lập về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Đình Lập về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, 

không đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 thông báo danh mục 

tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm thu lệ phí dự thi tuyển viên chức sự nghiệp 

năm 2022, cụ thể như sau: 

I. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN 

NGÀNH VÒNG 2 

 (Có danh mục tài liệu chi tiết đính kèm văn bản) 

 Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 không phát hành tài liệu 

ôn tập. Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức năm 2022 được đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của huyện Đình Lập tại địa chỉ 

https://dinhlap.langson.gov.vn/ (mục Thông báo của UBND huyện). Căn cứ theo 

đối tượng, chuyên ngành tuyển dụng, thí sinh chủ động khai thác tài liệu để phục 

vụ việc ôn tập của cá nhân. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU LỆ PHÍ DỰ TUYỂN 

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 28/08/2022 (quá thời hạn trên thí sinh 

không nộp lệ phí dự tuyển coi như không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự 

nghiệp năm 2022 tại huyện Đình Lập). 

https://dinhlap.langson.gov.vn/
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2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện, khu 1, TT Đình Lập, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Nội dung:  

- Thu lệ phí dự tuyển viên chức: Mức thu 500.000 đồng/thí sinh. 

- Triệu tập thí sinh phổ biến, quán triệt một số nội dung và hướng dẫn ôn tập. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 thông báo để các cá 

nhân đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (iOffice); 

- Phòng Nội vụ (02 bản); 

- Ban Giám sát kỳ TD; 

- Thành viên HĐTD; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông;  

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thanh Đạm 
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PHỤ LỤC 

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VÒNG 2 

NĂM 2022 
 

(Kèm theo Thông báo số 762 /TB-HĐTD ngày 26/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng) 

 

I. CHUYÊN NGÀNH CẤP MẦM NON 

1. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/04/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non. (Trọng tâm: Phần hai 

Phần ba) 

2. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018  của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm 

non; (Trọng tâm: Chương II, Chương III)  

3. Quyết định 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT 

ngày 08 tháng 10 năm 2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

mầm non 

4. Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 

tuổi; (Trọng tâm: Chương II) 

5. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non.  

6. Nghiệp vụ tổ chức hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục 

mầm non (theo chương trình giáo dục hiện hành); 

II. CHUYÊN NGÀNH CẤP TIỂU HỌC 

1. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học 

2. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định về đánh giá học sinh tiểu học; (Trọng tâm: Chương 

II, Chương III, Chương IV) 

 3. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông (Trọng tâm: Chương II, Chương III). 

 4. Kiến thức liên quan đến chuyên ngành giáo viên văn hóa Tiểu học: Nội 

dung kiến thức Chương trình môn Toán, Tiếng Việt lớp 1,2 (Chương trình 

GDPT năm 2018), lớp 4,5 (Chương trình giáo dục hiện hành); 

 5. Kiến thức liên quan đến chuyên ngành giáo viên Thể dục: Nội dung 

kiến thức Chương trình môn Thể dục lớp 1,2 (Chương trình GDPT năm 2018), 

lớp 4,5 (Chương trình giáo dục hiện hành); 
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 III. CHUYÊN NGÀNH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 1. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học cơ 

sở và học sinh Trung học phổ thông; (Trọng tâm: Chương II) 

2. Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh 

trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 

số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. (Trọng tâm: Điều 1) 

 3. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông (Trọng tâm: Chương II, Chương III). 

4. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT  ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

 5. Nghiệp vụ chuyên ngành: 

 - Vị trí việc làm Giáo viên giảng dạy môn Toán – Lý: Nội dung kiến thức 

chương trình môn Toán - Lý lớp 6 (chương trình GDPT năm 2018), lớp 8,9 

(chương trình GDPT hiện hành). 

 - Vị trí việc làm Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn: Nội dung kiến thức 

chương trình môn Ngữ văn lớp 6 (chương trình GDPT năm 2018), lớp 8,9 

(chương trình GDPT hiện hành). 

 - Vị trí việc làm Giáo viên giảng dạy môn Mỹ thuật: Nội dung kiến thức 

chương trình môn Mỹ thuật lớp 6 (chương trình GDPT năm 2018), lớp 8,9 

(chương trình GDPT hiện hành). 

 IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM VĂN THƯ VIÊN 

 1. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ  quy 

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

 2. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ quy 

định về công tác văn thư. 

 V. VỊ TRÍ VIỆC LÀM KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP 

 1. Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015. 

 2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015. 

 3. 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. (Trọng tâm: Mục 1,2,3 của Chương 

II) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-58-2011-tt-bgddt-quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-133268.aspx
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 4. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

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

định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước.   

 VI. VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỊA CHÍNH VIÊN HẠNG III (CHUYÊN 

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI) 

1. Luật Đất đai ngày 29/11/2013 (Luật số 45/2013/QH13). 

Trọng tâm: 

Chương I: Quy định chung 

Chương VI: Thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Chương VII: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Chương VIII: Tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá QSD đất. 

2. Văn bản số 03/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về bản đồ địa chính. 

3. Văn bản số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất. 

4. Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 

2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các quy 

định của pháp luật có liên quan về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

5. Quyết định 1019/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về ban hành quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 

Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

VII. VỊ TRÍ VIỆC LÀM KỸ SƯ HẠNG III (CHUYÊN NGÀNH 

KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG) 

1. Luật Xây dựng 2014, Luật số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14; 

Trọng tâm: 

Chương III: Dự án đầu tư xây dựng công trình 

Chương IV: Khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng 

Chương VI: Xây dựng công trình 

Chương VII: Chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng 
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2. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP,  ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

3. 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; 

4. Luật đấu thầu ngày 26/11/2013 (Luật số 43/2013/QH13). 

Chương II: Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ 

chức đấu thầu chuyên nghiệp. 

Chương III: Kế hoạch và quy trình lựa chọn nha thầu 

Chương VII: Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. 

Chương VIII. Hợp đồng (Mục 1). 

Chương XII. Giải quyết kiến nghị và tranh chấp trong đấu thầu. 

5. 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. 

Chương II: Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ 

phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai 

đoạn. 

Chương III: Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung 

cấp dịch vụ tư vấn. 

Chương IV: Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu mua 

sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức hai giai đoạn. 

Chương V: Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự 

thực hiện. 

VIII. VỊ TRÍ VIỆC LÀM HƯỚNG DẪN VIÊN VĂN HÓA HẠNG III 

1. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật di sản 

văn hóa do Văn phòng Quốc hội ban hành 

2. Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về việc tổ chức thi liên hoan văn nghệ quần 

chúng. 

3. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 28/8/2018 của Chính phủ quy 

định về quản lý và tổ chức lễ hội. 
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