TINH ƯỶ LÀO CAI
BAN TỔ CHỨC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Lào Cai, ngày 06 tháng 8 năm 2021

Số 132-TB/BTCTƯ

THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển công chức, viên chức vào làm
việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, ủ y ban Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 5 1-KH/TU ngày 13/7/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về tuyển
dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của
Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, năm 2021;
Thông báo số 129-TB/TU ngày 15/7/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về tuyển dụng
công chức, viên chức vào làm việc tại các .cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, ủ y
ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-x ã hội tỉnh Lào Cai năm 2021.
Để thuận lợi cho thí sinh ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển công chức, viên chức
vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai
thông báo tài liệu ôn tập như sau:

(Có danh mục tài liệu kèm theo)
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan
và thí sinh dự thi được biết./.
TRƯỞNG BAN

Nơi nhân: .
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Văn phòng Tỉnh uỷ,
- Tỉnh Đoàn, Liên ĐLĐ tỉnh,
- Các huyện,‘thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
- Báo Lào Cai,
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, đưa tin
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,
- Phòng Tổ chức —Cán bộ,

- Lưu Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phạm Toàn Thắng

2
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(Kèm theo Thông báo số Ô í ỊĨ‘Ệ jí/BĨĨĨWỈngằm)$/8/2021 cùa Ban Tổ chức Tinh uỷ Lào Cai)

___________________ L Ị tỏ CHỬC/^I_____________________________
TT

LIÊU

A

MỒN KIÉN THỨC CHƯNG

I

Công chức

1

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2

Luật cán bộ, công chức (Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật số 52/2019/QH14
ngay 25/11/2019).

3

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2021 của Chính phủ về việc quy định về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý công chức.

4

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công
chức, viên chức.

5

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Quy định số
66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành và
thể thức văn bản của Đảng.

6

Đối với ngoại ngữ và tin học: Thí sinh tự ôn luyện, theo vị trí tuyển dụng quy định về trình độ
ngoại ngữ tại Thông tư số 02/2021/TT -BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành
hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

II

Viên chức

1

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2

Luật Viên chức (Luật số 58/2008/QH12; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức).

3

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý viên chức.

4

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công
chức, viên chức.

5

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

6

Đối với ngoại ngữ và tin học: Thí sinh tự ôn luyện, theo vị trí tuyển dụng quy định về trình độ
ngoại ngữ tại Thông tư số 02/2021/TT -BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành
hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

III
-

Tài liệu chung cho cả công chức và viên chức
Tập tài liệu môn kiến thức chung gồm 04 chuyên đề do Trường Chính trị tỉnh biên soạn.

B

MỒN CHUYÊN NGÀNH

I

Công tác Văn phòng

1
2
3

Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương về Quy định thi hành Điều lệ Đảng.
Quy định 04-Q Đ i/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ
chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ.
Quy định 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 uỷ, quận uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh
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uỷ, thành uỷ.
Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương về thể loại, thẩm quyền
ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính
phủ về công tác văn thư.

II

Công tác Tô chức xây dựng Đảng
Quy định số 29 -QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương về Quy định thi hành Điều lệ
Đảng.
Quy định 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ
chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ.
Quy định 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 uỷ, quận uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh
uỷ, thành uỷ.

III

Công tác tuyên giáo
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
ỉâ ỉỉy
tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh._________________________________________y ^ _
Quy định 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn^ tọ^ ^ ,,
chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ.
CHU
Quy định 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư vê chức năng nhiệm vụ, tô chức^Ị
máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thành uỷ trực thuộc ^
uỷ, thành uỷ.

IV

Công tác Dân vận
Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở.
Quy định 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ
chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ.
Quy định 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 uỷ, quận uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh
uỷ, thành uỷ.
Công tác Mặt trận
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-CP-UBTƯ MTTQVN cùa Chính phù và ủ y ban
MTTQ Việt Nam về việc ban hành Quy chế” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ,
công chức, đảng viên ở khu dân cư”.
Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư vê chức năng, nhiệm vụ, tô chức
bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ủ y ban Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

VI

Công tác Phụ nữ
Điều lệ Hội phụ nữ.
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 tham mưu, giúp việc ủ y ban Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
Hướng dẫn số 05/HD-BCH ngày 29/6/2017 của Hội LHPN Việt Nam về thực hiện Điều lệ Hội.

TT
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Công tác Công đoàn

1

Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2

Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tồ chức
bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ủ y ban Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

3

Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính
công đoàn.

4

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ vê công tác văn thư.

VIII

Đoàn thanh niên

1

Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

2

Quyết định số 289- QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành
quy chế cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

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 tham mưu, giúp việc ù y ban Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

4

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

IX

Văn thư lưu trữ

1

Luật Lưu trữ 2011.

2

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; Nghị định 154/2020/NĐ-CP
ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP
ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

3

Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

4

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.

5

Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và
kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.
Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

X

Cựu Chiến bỉnh

1

Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam

2

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 tham mưu, giúp việc ủ y ban Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

3

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

4

Hướng dẫn số 21/HD-CCB ngày 26/6/2018 của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam về thi hành
Điều lệ Hội.

XI
1
2
3

Hội Nông dân

Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam
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 tham mưu, giúp việc ủ y ban
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ vê công tác văn thư.

5
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TÊN TÀI LIỆU
Hoạt động thanh thiếu niên

1

Quyết định số 289- QD/TW ngày 08/02/2010 của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành
quy chế cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

2

Hướng dẫn liên tịch số 15-HDLT/BTCTW-TWDTNCSHCM ngày 29/11/2002 của Ban Tổ
chức Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về chức
năng, nhiệm vụ, tồ chức bộ máy, biên chế của nhà thiếu nhi ở các địa phương.

3

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

XIII

Trung tâm chính trị

1

Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2

Quy định số 208-QD/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

3

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức; Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn>
một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ.
.1

4

Quyết định số 1853-QD/BTGTW ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Ban/
hành Quy chế giảng dạy và học tập của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh.

5

Quyết định số 2252/QĐ-HVCTQG ngày 02/5/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo
của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

