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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập thí sinh dự xét tuyển công chức  

đối tượng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ  

theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 

 
 

Căn cứ 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 ban 

hành kem theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ;  

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021, 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo: 

1. Danh mục tài liệu ôn tập dự xét tuyển công chức đối với thí sinh là sinh 

viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP, gồm: 

(1) Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 (ôn tập Chương II, Điều 38, 

39 Chương III; Chương IV; Chương VI).  

(2) Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước (ôn tập từ Điều 

15 đến Điều 21 Chương II; Chương III; Chương V).  

(3) Luật Kế toán năm 2015 (ôn tập Chương I, II, III, V).  

(4) Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật kế toán. 

(5) Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 (ôn tập Chương I, 

II).                                                                                                                                                                                          

(6) Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

2. Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 không phát hành tài liệu ôn 

tập. Danh mục tài liệu được đăng tải trên Website Sở Nội vụ tại địa chỉ: 
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http://sonv.langson.gov.vn/, thí sinh chủ động khai thác tài liệu để phục vụ việc 

ôn tập của cá nhân. 

 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo để thí sinh biết, chủ 

động ôn tập./. 

Nơi nhận: 
- Thí sinh dự thi; 

- Thành viên HĐTD; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Hoàng Thị Luân 
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