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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ  

chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức Sở Công Thương đợt 2 năm 2020 
  
 

Để phục vụ tốt cho thí sinh ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Sở Công 

Thương đợt 2 năm 2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến thí sinh 

đăng ký dự tuyển viên chức về danh mục tài liệu ôn tập kiến thức chung và kiến 

thức nghiệp vụ chuyên ngành vị trí việc làm thực hiện các hoạt động tư vấn phát 

triển công nghiệp (hình thức xét tuyển thông qua phỏng vấn), cụ thể như sau: 
 

1. Kiến thức chung: 

STT TÊN TÀI LIỆU GHI CHÚ 

1.  

Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25/11/2019 

Điều 2, 11, 12, 13, 

16, 17, 19, 25 

2.  Luật phòng chống tham nhũng ngày 20/11/2018 
Điều 2, 10, 11, 24, 

92 

3.  

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức 

Điều 2, 12, 15 

4.  

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 

của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của 

cán bộ công chức viên chức làm việc trong bộ máy 

chính quyền địa phương 

Điều 6, 7, 10, 11, 

14, 15 

 

2. Kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành: 

STT TÊN TÀI LIỆU GHI CHÚ 

1 Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012  

Điều 32, 35, 37, 

38, 45 

2 
Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020 

Điều 4, 82 

3 
Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 

17/6/2010  

Điều 9, 16, 17, 26, 

27, 30 

4 
Nghị định số 137/2017/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của 

Điều 41, 44 



2 

 

Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Luật điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ 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 

5 

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực 

về an toàn điện và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP 

ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 

26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật Điện lực về an toàn điện 

Điều 10, 11, 12, 

14, 15 

6 

Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Điều 12, 13 

(Đính kèm tài liệu ôn tập theo Phụ lục I và Phụ lục II) 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương Trà Vinh thông báo đến 

thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức biết để tự ôn tập kiến thức chung và kiến thức 

nghiệp vụ chuyên ngành. Mọi thắc mắc có liên quan, đề nghị liên hệ Văn phòng 

Sở Công Thương - Số 02, Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh, số điện thoại: 02943.852594 để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 

- Các Phó Giám đốc Sở (biết); 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức; 

- Ban kiểm tra, sát hạch; 

- Ban Giám sát; 

- Ban Đề thi; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Ban Biên tập website Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, TKHĐ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Phạm Văn Tám 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-14-2014-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-ve-an-toan-dien-221983.aspx
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