
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND Hải Dương, ngày       tháng 3  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi (Vòng 1) kỳ tuyển 

dụng công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV 
ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, 
viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức năm 2021; Quyết định số 419/QĐ-UBND 
ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển 
dụng công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 01/TTr-HĐTD ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng 
tuyển dụng công chức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi (Vòng 1) kỳ tuyển công chức 
trong các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021 (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển thông báo công 
khai danh mục tài liệu ôn tập các môn thi (Vòng 1) trên Trang thông tin điện tử của Sở 
Nội vụ và các cơ quan, đơn vị để các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức biết, tra cứu 
tài liệu ôn tập thuận lợi phục vụ cho kỳ thi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Hội đồng thi tuyển công chức cc;
- Ban Giám sát kỳ thi tuyển;
- Lưu: VT, NC (16).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái





DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CÁC MÔN THI (VÒNG 1),
KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày       /3/2021
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

I. MÔN NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH, TIẾNG PHÁP, TIẾNG TRUNG 
QUỐC)

Nội dung ôn tập và thi theo trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực Ngoại 
ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dùng chung cho Việt Nam.

II. MÔN KIẾN THỨC CHUNG
1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Các chương: I, II; mục 3 

của chương III).
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 

76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 (Điều 
2).

4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (Từ chương I đến chương IV).
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 

22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 (các khoản từ khoản 1 đến 
khoản 12 của Điều 1).

6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 
22/6/2015 (Các chương: I, II, VIII, IX, X, XIII); Luật sửa đổi bổ sung một một số 
điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 
ngày 18 tháng 06 năm 2020 (các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50 của Điều 1).

7. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
(Các chương: I, II, IV, V).

8. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 (Các chương: I, II, III, IX).
9. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
10. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 01/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban 
hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

11. 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 (chương I; mục 2 của chương II; 
các điều 16, 18, 20, 21, 22 của chương III; chương IV).



12. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về 
xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (chương I;  mục 1, 2 của  chương II;  
mục 3 của chương III; chương V).

13. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác 
văn thư.

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

15. Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) ngày 17/4/2015 về 
tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

16. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính 
sách tinh giản biên chế.

17. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính 
phủ về chính sách tinh giản biên chế.
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