
 

 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH TUYÊN QUANG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2020 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/TB-HĐTDVC Tuyên Quang, ngày 17  tháng 12 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 
Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 

 vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 
 

 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 22/9/2021 của Ban Chỉ đạo tuyển 

dụng công chức, viên chức về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức của tỉnh 

năm 2021; Kết luận số 29-KL/BCĐ ngày 16/12/2021 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng 

công chức, viên chức tỉnh về một số nội dung tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 2) 

của tỉnh năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức 

năm 2020, như sau: 

1. Vị trí việc làm: Kế toán viên - Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình; 

Thủ quỹ cơ quan - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

- Luật Kế toán (Luật số: 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015). 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số: 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017). 

- Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính). 

2. Vị trí việc làm: Văn thư trung cấp - Trung tâm Khuyến nông 

- Luật Lưu trữ năm 2011. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. 

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

tác văn thư. 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016  của  Chính phủ về quản lý và 

sử dụng con dấu. 

- Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 

2020-2025”. 
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3. Vị trí việc làm: Kỹ sư hạng III - Trung tâm Khuyến nông 

-  Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018. 

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông.  

- Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế quản lý chương trình, dự án 

khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên. 

- Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động 

khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4. Vị trí việc làm: Kỹ sư hạng III - Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang 

- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017. 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm 

lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. 

- Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng. 

- Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy suất nguồn gốc lâm sản. 

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thông báo để thí sinh biết và ôn tập./.  

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC tỉnh; 
- Sở Nội vụ;  
- Sở Thông tin và Truyền thông; (Đề nghị 
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Thành viên HĐTD; 
- Văn phòng Sở (niêm yết); 
- Trang TTĐT của Sở; 
- Thí sinh dự thi vòng 2; 
- Lưu: VT, HĐTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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