
 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 
HỘI ĐỒNG THI 

 

Số:         /QĐ-HĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Phú Thọ, ngày         tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn kỳ thi nâng ngạch  

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  

lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2020  

 

 

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, 

THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC  

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ các Thông tư: số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của 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; số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 

09/10/2014; số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự 

trữ; số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã 

số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn; lập; 

Căn cứ Đề án số 3530/ĐA-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc tổ 

chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên 

ngạch chuyên viên và tương đương năm 2020; Kế hoạch số 5367/KH-UBND ngày 

30/11/2020 của UBND tỉnh tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3153 /QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi trong kỳ thi nâng ngạch công 

chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và 

tương đương năm 2020, cụ thể như sau: 

- Vòng 1: 

+ Môn thi trắc nghiệm kiến thức chung (Phụ lục số 01 đến 06) 

+ Môn thi trắc nghiệm Ngoại ngữ - Tiếng Anh (Phụ lục số 07) 

 



 

- Vòng 2:  

+ Môn thi viết chuyên môn, nghiệp vụ (Phụ lục số 01 đến 06) 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ công bố nội dung ôn tập thi nâng ngạch công chức, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên trên Website: 

sonoivu.phutho.gov.vn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng thi; 

Các Ban thuộc Hội đồng thi; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 3;  

- UBND tỉnh (để b/c);  

- Lưu: VT, HĐT. 

TM. HỘI ĐỒNG THI 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Ngô Đức Thịnh 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 01 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NÂNG NGẠCH 

CÔNG CHỨC LÊN  NGẠCH CHUYÊN VIÊN  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-HĐT ngày       /12 /2020 của Hội đồng thi  

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức) 

 

 1. Luật cán bộ, công chức năm 2008. 

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

viên chức năm 2019. 

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

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

Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

 5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

 6. 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. 

7. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác 

văn thư. 

8. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức. 

9. 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. 

10. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính Phủ về vị trí 

việc làm và biên chế công chức. 

11. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Chính Phủ về việc 

phê duyệt đề án văn hóa công vụ. 

12. Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của 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;  

13. Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 02 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NÂNG NGẠCH  

CÔNG CHỨC LÊN  NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-HĐT ngày      / 12/2020 của Hội đồng thi 

 nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức) 

 

 1. Luật cán bộ, công chức năm 2008. 

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

viên chức năm 2019. 

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

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

Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

 5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

 6. 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. 

 7. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác 

văn thư. 

8. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức. 

9. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

10. Luật Kế toán năm 2015. 

11. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 về việc quy định chi 

tiết một số điều của Luật Kế toán 

12. Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. 

13. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 03 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NÂNG NGẠCH  

CÔNG CHỨC LÊN  NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-HĐT ngày      / 12 /2020 của Hội đồng thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức) 

 

 1. Luật cán bộ, công chức năm 2008. 

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

viên chức năm 2019. 

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

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

Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

 5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

 6. 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. 

 7. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác 

văn thư. 

8. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức. 

9. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

10. Luật Lâm nghiệp năm 2017. 

11. 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. 

12. Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 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. 

13. Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội 

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

công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 04 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THĂNG HẠNG CHỨC DANH  

NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-HĐT ngày      /12/2020 của Hội đồng thi 

 nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức) 

 

 1. Luật viên chức năm 2010. 

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

viên chức năm 2019. 

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

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

Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

 5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

 6. 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. 

 7. 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. 

8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác 

văn thư. 

9. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức. 

 10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

11. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính Phủ về vị trí 

việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 05 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THĂNG HẠNG CHỨC DANH  

NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC LÊN NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-HĐT ngày     / 12 /2020 của Hội đồng thi  

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức) 

 

 1. Luật viên chức năm 2010. 

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

viên chức năm 2019. 

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

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

Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

 5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

 6. 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. 

 7. 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. 

8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác 

văn thư. 

9. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức. 

 10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

11. Luật Kế toán năm 2015. 

12. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 về việc quy định chi 

tiết một số điều của Luật Kế toán 

13. Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. 

14. Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

15. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 06 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THĂNG HẠNG CHỨC DANH 

NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC LÊN NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-HĐT ngày      / 12 /2020 của Hội đồng thi  

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức) 

 

 1. Luật viên chức năm 2010. 

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

Viên chức năm 2019. 

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

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

Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

 5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

 6. 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. 

 7. 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. 

8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác 

văn thư. 

9. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức. 

 10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

11. Luật Lâm nghiệp năm 2017. 

12. 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. 

13. Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 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. 

14. Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội 

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

công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 07 

NỘI DUNG ÔN THI TRẮC NGHIỆM  MÔN NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH) 

KỲ THI  NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG CHỨC DANH 

NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN  

VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-HĐT ngày       / 12/2020 của Hội đồng thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức) 

 

1. Thí sinh được kiểm tra kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng đọc, viết môn 

Tiếng Anh, dạng bài trắc nghiệm khách quan trên máy vi tính. Bài kiểm tra gồm 

30 câu, mỗi câu hỏi bao gồm 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương 

án đúng nhất.  

2. Trình độ Bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt 

Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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