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                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển 

viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 

 
 

 

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 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng 

công chức, viên chức tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan, 

đơn vị khối Nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-SNN ngày 21/7/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021;  

Căn cứ Thông báo số 40/TB-HĐTDVC ngày 01/9/2022 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả thi vòng 1, 

kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo 

Danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi 

tuyển viên chức năm 2021, như sau: 

A. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

1. Vị trí việc làm: Văn thư trung cấp - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường nông thôn 

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011. 

- 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.  

2. Vị trí việc làm: Viên chức hành chính - Trung tâm Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn 

- Luật Viên chức năm 2010. 
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức năm 2019 (phần nội dung sửa đổi Luật Viên chức). 

- 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. 

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

phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 

- Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Vị trí việc làm: Chuyển giao kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp 

(Khuyến nông viên hạng III) - Trung tâm Khuyến nông 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018. 

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013. 

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

- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định 

về quản lý phân bón. 

- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp lâm sinh. 

4. Vị trí việc làm: Kỹ sư hạng III - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường nông thôn 

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. 

- 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. 

- Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. 

- Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

- Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch 

sinh hoạt.  

5. Vị trí việc làm: Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III, Ban quản lý rừng 

phòng hộ Lâm Bình 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 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. 

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

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng. 
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- Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản. 

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

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

B. TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 

triệu tập 11 thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 

2021 (có Danh sách chi tiết kèm theo), như sau: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi (vòng 2) 

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 23/9/2022. 

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang (Địa chỉ: số 16, đường 

Nguyễn Chí Thanh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). 

2. Một số lưu ý đối với thí sinh 

- Thí sinh dự thi tuyển viên chức (vòng 2) có mặt đúng thời gian quy 

định; Nghiên cứu, thực hiện nội quy được ban hành kèm theo Thông tư số 

06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công 

dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp có dán ảnh để làm thủ tục vào phòng thi. 

Mọi thắc mắc, đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (Phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại: 02073.822.430) 

trong giờ hành chính để phối hợp giải quyết./. 
 

 

 

 

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 

Nguyễn Công Hàm 

 


		2022-09-16T10:13:21+0700


		2022-09-16T10:37:47+0700




