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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT THANH HOÁ 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
 

Số:  246 /TB - HĐXTVC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 

        Thanh Hoá,  ngày 10 tháng  9  năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức  

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá năm 2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-LHH ngày 26/5/2020 của Liên hiệp các 

hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá về việc tuyển dụng viên chức; 

Hội đồng xét tuyển viên chức Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thanh Hoá thông báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức năm 2020 

như sau: 

I. Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các vị trí tuyển dụng): 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật 

viên chức số 52/2019/QH 14 ngày 25/11/2019; 

4. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

5. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

II. Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ:  

1. Vị trí chuyên viên Văn phòng: 

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

tác văn thư; 

- Điều lệ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (ban hành 

kèm theo Quyết định số 4411/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hoá); 

- Nghiệp vụ hành chính văn phòng. 

  2. Vị trí chuyên viên Ban Khoa học công nghệ - Tư vấn phản biện và 

giám định xã hội: 

- Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; 

- Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 

- Điều lệ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (ban hành 

kèm theo Quyết định số 4411/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hoá). 
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3. Vị trí chuyên viên Ban Thông tin phổ biến kiến thức: 

- Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; 

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016; 

- Điều lệ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (ban hành 

kèm theo Quyết định số 4411/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hoá). 

4. Vị trí Văn thư kiêm thủ quỹ: 

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

tác văn thư; 

- Điều lệ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (ban hành 

kèm theo Quyết định số 4411/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hoá); 

- Nghiệp vụ văn thư - thủ quỹ. 

Trên đây là Thông báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Liên 

hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá năm 2020 của Hội đồng xét tuyển 

viên chức./. 
 

Nơi nhận:                                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  

- Thường trực LHH;                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH                                                                
-  Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Ban Giám sát; 

- Ban Kiểm tra sát hạch;                                                                                   

- Thí sinh dự tuyển;                                                                                 (đã ký) 

- Trang thông tin điện tử LHH; 

- Lưu VT, VP.                                                                                                         
                                                                          PCT LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

                                                                                     Nguyễn Quốc Uy     
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