
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 
 

Số:           /QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Như Thanh, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập, hình thức sát hạch  

và cách thức xác định kết quả sát hạch 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản 

lý;  

Theo đề nghị Hội đồng kiểm tra, sát hạch. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập, hình thức sát hạch và cách thức 

xác định kết quả sát hạch với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Danh mục tài liệu ôn tập 

Tài liệu ôn tập gồm 02 phần: 

- Phần kiến thức chung 

- Phần kiến thức chuyên ngành 

(có danh mục kèm theo) 

2. Hình thức sát hạch 

- Hình thức: Sát hạch bằng hình thức phỏng vấn ở hai nội dung kiến thức 

chung và kiến thức chuyên ngành. 

- Thời gian phỏng vấn: Thời gian chuẩn bị phỏng vấn tối đa 15 phút, thời 

gian phỏng vấn tối đa cho mỗi người là 30 phút. 

 3. Bố cục đề phỏng vấn 

 - Câu 1: Kiến thức chung (30 điểm) 

 - Câu 2: Kiến thức chuyên ngành (30 điểm) 

 - Câu 3: Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ (40 điểm) 



4. Cách thức xác định kết quả sát hạch 

Thang điểm phỏng vấn là 100 điểm. Thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên đủ điều 

kiện xem xét, đề nghị tiếp nhận vào công chức theo quy định. 

Điều 2. Giao phòng Nội vụ thông báo nội dung ôn tập cho các thí sinh, 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện phỏng vấn theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Hội đồng kiểm 

tra, sát hạch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và người được đề nghị tiếp nhận 

công chức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

Nơi nhận:                                                    
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch; PCT UBND huyện; 

- Lưu: NV, VT.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Tiến Dũng 

 
 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2022 

của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh) 

I. KIẾN THỨC CHUNG 

1. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương  

Tập trung vào các nội dung Chương I, Mục 2 Chương II. 

3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008  

Tập trung vào các nội dung Chương I đến Chương IV  

4. 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  

Tập trung vào các nội dung Mục 3 Chương II 

5. Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

Tập trung vào các nội dung Chương II 

 II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

 1. Vị trí Hành chính – Tổng hợp 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019; 

- Luật cán bộ, công chức năm 2008 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, quân, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP; 

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

2. Vị trí Quản lý xây dựng  

 - Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; tập trung vào các nội dung của Chương II 

và Chương III; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 28/6/2020; 

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; tập trung vào các nội dung của 

Chương II và Chương III; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 

ngày 20 tháng 11 năm 2018. 



-  Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

chi tiết số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính Phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số nội dung Luật Xây dựng; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

 3. Vị trí Quản lý giáo dục tiểu học  

 - Điều lệ trường tiểu học  Ban hành theo Thông tư số 28/TT- BGDĐT ngày 

4/9/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

 - Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ GD&ĐT ban 

hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; 

 - Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban 

hành quy định đánh giá học sinh tiểu học; 

 - Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia đối 

với trường tiểu học. 

* Tập trung vào các nội dung:  

 - Tổ chức và quản lý nhà trường; Tổ chức hoạt động giáo dục (Điều 8, 9, 11, 

17, 18, 19 Chương II, III – Thông tư  số 28/TT- BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo); 

- Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; Hướng dẫn sử dụng 

chuẩn hiệu trưởng (Điều 4,6,9,11– Chương II, III – Thông tư số 14/2018/TT-

BGDĐT ngày 20/7/2018). 

- Quy định tổ chức đánh giá; Sử dụng kết quả đánh giá học sinh tiểu học 

(Điều 5, 11, 12 – Chương II, III – Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 

của Bộ GD&ĐT). 

- Quy trình đánh giá trường tiểu học (Điều 23, 24, 25- Chương III- Thông tư 

số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).   

 - Hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ: Người dự tuyển tự chuẩn bị các kiến 

thức am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ; tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp của 

cá nhân trong việc tham mưu để thực hiện có hiệu quả chất lượng giáo dục bậc 

học, việc thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018; kỹ năng xử lý các 

tình huống, vụ việc xảy ra tại cơ sở. 
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