
 

 

Phụ lục I 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH 

CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH 
 

(Kèm theo Thông báo số 140 /TB-HĐTNN,TH  ngày 24 tháng 11 năm 2021 của 
Hội đồng thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương 

đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên năm 2021) 
 

I. Môn Kiến thức chung (thi trắc nghiệm trên máy vi tính) 

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008. 

 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên 
chức năm 2019 (Điều 1). 

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

4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.  

 5. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (Khóa XII) về tăng cường 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

 6. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 7. Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả. 

 8. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành 

chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

  9. 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. 

  10. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 

11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

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

việc làm và biên chế công chức. 

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

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

  13. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

II. Môn Tiếng Anh (thi trắc nghiệm trên máy vi tính) 

Nội dung tương đương 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 Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
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III. Môn viết chuyên môn, nghiệp vụ (Đề thi được sử dụng tài liệu) 

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

  2. 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. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (Khóa XII) về tăng cường 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

  4. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 5. Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả. 

  6. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư. 

 7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành 
chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

  8. Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
Phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

  9. Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội Phê duyệt 
Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030. 

  10. 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.  

  11. Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 27/9/2020 của Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
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