
 

 

 

 
THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp  
tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp  

tỉnh Tuyên Quang năm 2021 Vòng 1 
  

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 

2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 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 xét 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; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, 

viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-STP ngày 31/12/2021 của Giám đốc Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự 

nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 

2021; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-STP ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG                                                         
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đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang năm 2021; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường 

xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội 

đồng tuyển dụng) thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức đơn vị sự 

nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

năm 2021 Vòng 1, như sau: 

1. Môn kiến thức chung 

Nội dung ôn tập gồm các tài liệu về quy định của pháp luật về viên chức, kiến 

thức chung về pháp luật, công tác tư pháp. 

2. Môn ngoại ngữ Tiếng Anh 

Nội dung ôn tập tương đương trình độ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam. 

Thí sinh tra cứu danh mục tài liệu ôn tập, video hướng dẫn làm bài thi trắc 

nghiệm trên máy tính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: 

https://tuyenquang.gov.vn/), Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

(địa chỉ: http://tuphaptuyenquang.gov.vn/). 

(Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo) 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh biết, thực hiện. Thông báo này 

được đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: 

https://tuyenquang.gov.vn/), Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

(địa chỉ: http://tuphaptuyenquang.gov.vn/) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở 

Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)./. 

 

Nơi nhận:                                                                                

- Đoàn GSTDVC tỉnh;      

- Sở Nội vụ;                      (Báo cáo)                                                                         

- Giám đốc Sở Tư pháp;  

- Sở Thông tin và truyền thông (đề nghị 
phối hợp đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh); 
- Thành viên HĐTDVC Sở (thực hiện);   

- Ban GSTDVC Sở;  

- Phòng Công chứng số 1; 

- Trung tâm DVĐGTS; 

- Trung tâm CNTT &TT tỉnh (phối hợp); 

- Trang thông tin điện tử STP (đăng tải); 
- Niêm yết tại trụ sở STP;  
- Thí sinh dự thi vòng 1;                  
 - Lưu VT, HSTDVC.Gi.                                                                                                                                               

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
 

 
 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Đặng Thị Thanh Hương 

 

https://tuyenquang.gov.vn/
http://tuphaptuyenquang.gov.vn/
https://tuyenquang.gov.vn/
http://tuphaptuyenquang.gov.vn/
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 1 (THI TRẮC NGHIỆM) 

Thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên 

trực thuộc Sở Tư pháp năm 2021  
(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-HĐTDVC ngày      tháng 4 năm 2022 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên 
trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021) 

 
I. PHẦN THI KIẾN THỨC CHUNG 

1. Hiến pháp năm 2013 
2. 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. 

3. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 
đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

6. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

7. Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

8. Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng thuộc Sở Tư pháp và vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang. 
II. PHẦN THI NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH) 

Nội dung ôn tập phần thi ngoại ngữ Tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 
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 với các nội dung 
ôn tập sau: 

1. Tenses: Simple present, Present continuous, Present perfect, Simple past  
2. Quantitative adjectives 
3. Adverbs and adjectives 
4. Conditional sentence: Type 1, type 2 
5. Comparisons: Comparative, Superlative and equality 
6. Concession clause:  Although, despite, in spite of .....  
7. Gerund and Infinitives: Like, enjoy, avoid ….+ V_ing;   
                                         need, decide, refuse…+ V_ infinitive 
8. Other structures: so... that, such ...... that, too, enough, ........... 
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9. Prepositions:   
10. Reading comprehension 
- Read the passage and then choose the best answers 
- Read the following passage and then choose the correct answer to questions  
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