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THÔNG BÁO 
Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ  

chuyên ngành kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thương   
 

 

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

năm 2022, Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển 

danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ 

chuyên ngành theo từng vị trí việc làm (Mỗi thí sinh tham khảo, tự ôn tập phần 

Kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành theo vị trí đã đăng ký dự tuyển) để 

tham gia xét tuyển theo hình thức phỏng vấn trực tiếp. Danh mục tài liệu tham 

khảo như sau: 
 

1. Kiến thức chung (Áp dụng cho tất cả các vị trí việc làm) 

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, 13, 14, 
15. 

 

4.  

Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn 

hóa công vụ 

Khoản 1, 2, 3 , 4, 5 

Điều 1 

5.  

Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 

của Chủ tịch UBND Tỉnh Trà Vinh về việc ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh 

Trà Vinh 

Điều 2, 3, 4 

 

2. Kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành: 

a) Vị trí việc làm thực hiện công tác Tư vấn phát triển công nghiệp , bao 

gồm các tài liệu sau: 

STT TÊN TÀI LIỆU GHI CHÚ 

1 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Điều 12, 13, 20, 31 



2 
 

2 

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. 

Điều 1, 2, 5, 13, 
31, 32, 33, 36, 60, 

62, 66, 67 

3 

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của 
Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây 

dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 
đầu tư xây dựng. 

Điều 2, 3 

 

4 

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của 

Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung 
xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Điều 4 
 

b) Vị trí việc làm thực hiện công tác hành chính và quản trị văn phòng, 

bao gồm các tài liệu sau:  

STT TÊN TÀI LIỆU GHI CHÚ 

1 
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật 

quản lý, sử dụng tài sản công 

Điều 37, 50, 51, 55 

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

Điều 7, 8, 10, 13, 
14, 15, 16, 18, 20, 

21, 22, 23. 

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. 

Điều 3, 21, 23, 24, 
25  

4 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và 

chữa cháy 

Điều 5, 16, 19, 31, 

33 

5 

Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 
của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, 

thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt 
tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” 

Điều 6, 8, 9, 10 

c) Vị trí việc làm thực hiện công tác Xúc tiến thương mại, bao gồm các 

tài liệu sau:  

STT TÊN TÀI LIỆU GHI CHÚ 

1 
Luật Thương mại ngày 05/7/2019 Điều 117, 118, 119, 120, 

121, 122, 123, 129, 131, 132, 

134, 138, 320, 321 

2 
Thông tư 11/2019/TT-BCT ngày 

30/7/2019 của Bộ Công Thương về việc 

hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến 

Điều 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 

20, 26 



3 
 

thương mại phát triển ngoại thương thuộc 

chương trình cấp quốc gia về xúc tiến 

thương mại 

3 

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 

15/4/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về 

việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý 

và thực hiện Chương trình Xúc tiến 

thương mại tỉnh Trà Vinh 

Điều 9, 10, 11, 12, 13, 16 

 

d) Vị trí việc làm thực hiện công tác Kế toán, bao gồm các tài liệu sau:  

STT TÊN TÀI LIỆU GHI CHÚ 

1 Luật kế toán ngày 20/11/2015 
Điều 4, 5, 6, 7, 13, 

18, 21, 31, 32, 41 

2 Luật ngân sách ngày 25/6/2015 
Điều 5, 13, 18, 32, 
45, 49, 50 

3 
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 
Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Điều 9, 15, 16, 18, 
38 

 

4 
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 
của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành 
chính sự nghiệp 

Điều 6, 7 

 

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

Phụ lục III, Phụ lục IV, Phụ lục V) 

 Hội đồng xét tuyển 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: 

- Hội đồng xét tuyển 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 
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