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THÔNG BÁO 

Điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập - kỳ thi nâng ngạch 

công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2020  

 

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa 

năm 2020; Căn cứ Quyết định số 2372/QĐ-HĐTNN ngày 23/6/2020 của Hội 

đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2020 về việc 

phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập - kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính 

tỉnh Thanh Hóa năm 2020; căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật đã được thay 

thế, sửa đổi, bổ sung; Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thông báo 

điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập - kỳ thi nâng ngạch công chức hành 

chính tỉnh Thanh Hóa năm 2020, cụ thể như sau: 

I. Thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên. 

1. Môn Kiến thức chung (vòng 1): 

(1) Hiến pháp năm 2013 (Chương I, Chương II, Chương IV, Chương V, 

Chương VI, Chương VII, Chương IX). 

(2) Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (Chương I đến Chương IV). Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 

2019 (Điều 1). 

(3) Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (Chương I, Chương II). Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2019 (từ Khoản 1 đến Khoản 12 Điều 2). 

(4) 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. 

2. Môn Chuyên môn, nghiệp vụ (vòng 2):  

(1) Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (Chương I đến Chương IV). Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 

2019 (Điều 1). 

(2) Văn bản hợp nhất số 02/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

(3) Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các 

ngạch công chức chuyên ngành hành chính: Điều 2, 3, 4;  Khoản 1, 2, 3 Điều 7. 



 

(4) Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi, bổ sung một 

số điều Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 

13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Khoản 3 Điều 1. 

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

phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 

II. Thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính. 

1. Môn Kiến thức chung (vòng 1): 

(1) Hiến pháp năm 2013 (Chương I, Chương II, Chương IV, Chương V, 

Chương VI, Chương VII, Chương IX). 

(2) Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (Chương I đến Chương IV). Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 

2019 (Điều 1). 

(3) 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 (Điều 2). 

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

phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 

(5) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

(6) Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Môn Chuyên môn, nghiệp vụ (vòng 2): 

(1) 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. 

(2) Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về 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. 

(3) Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh 

giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

(4) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sấp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

(5) Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 (Điều 1). 

(6) 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 (Điều 2). 



 

(7) Văn bản hợp nhất số 02/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

(8) Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

(9) Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến 

lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

(10) Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 Phê duyệt kế hoạch 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

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

phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 

III. Danh mục tài liệu ôn tập môn Ngoại ngữ Tiếng Anh. 

Được giữ nguyên theo Quyết định số 2372/QĐ-HĐTNN ngày 23/6/2020 

của Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2020. 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 

2020, thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan và cán bộ, công chức dự thi 

biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Viện Khoa học tổ chức nhà nước (để p/h); 

- Thành viên HĐTNN; 

- Ban Giám sát; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (để t/h); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để t/h); 

- Trường Đại học Hồng Đức (để t/h); 

- Lưu: VT, CCVC, HĐTT. 

TM. HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH  

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Đức Quyền 
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