
SỞ CÔNG THƢƠNG  

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNGVIÊN CHỨC 

Số:        /TB-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Định, ngày      tháng 10  năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng  

viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại  

trực thuộc Sở Công Thương năm 2022 

 
 

 Căn cứ 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; Thông tƣ số 06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ trƣởng 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 Kế hoạch số 36/KH-SCT ngày 09/6/2022 của Sở Công Thƣơng ban 

hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thƣơng mại trực thuộc Sở Công Thƣơng năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thƣơng thông báo nội dung ôn 

thi kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến thƣơng mại trực thuộc Sở Công Thƣơng năm 2022, với các nội 

dung nhƣ sau: 

- Danh mục tài liệu ôn tập: (có Nội dung tài liệu kèm theo). 

- Thí sinh có thể xem tài liệu chi tiết trên Trang thông tin điện tử Sở Công 

Thƣơng Bình Định, địa chỉ: https://sct.binhdinh.gov.vn. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến các thí sinh đƣợc biết./. 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
- Thí sinh dự tuyển (để biết); 

- Sở Nội vụ (theo dõi); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Thành viên Hội đồng TDVC; 

- Ban Giám sát TDVC của Sở; 

- Website Sở Công Thƣơng;  

- Lƣu: VT, Hs.TDVC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 
 

 
Giám đốc Sở Công Thương 

Ngô Văn Tổng 
 



TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH (VÒNG 2) 

KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC 

TIẾN THƯƠNG MẠI TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-HĐTD ngày     /10/2022 

 của Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

 

 I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 

 - Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội. 

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

chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội. 

- Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH Luật Viên chức ngày 16/12/2019. 

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

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.  

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

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

 II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

 1. Vị trí việc làm tuyển dụng: Xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn hỗ trợ thực 

hiện các chương trình, đề án khuyến công; hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ đăng ký hỗ 

trợ kinh phí khuyến công; kiểm tra thủ tục hồ sơ chứng từ tạm ứng, nghiệm thu và 

thanh quyết toán kinh phí các chương trình, đề án khuyến công. 

 Tài liệu ôn tập: 

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về 

khuyến công. 

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-

CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công. 

- Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 

28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội 

dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ 

về khuyến công. 

- Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh 

phí khuyến công quốc gia. 



- Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 

27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. 

- Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công. 

- Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của UBND 

tỉnh Bình Định ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực 

hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến 

công địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của UBND 

tỉnh Bình Định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa 

bàn tỉnh Bình Định. 

  2. Vị trí việc làm tuyển dụng:  Hành chính - Tổng hợp 

 Tài liệu ôn tập: 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 

22/6/2015 của Quốc Hội.  

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chế độ Báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 - Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của UBND 

tỉnh Bình Định quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; Quyết định số 

35/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND về thẩm quyền quyết 

định mua sắm tài sản; thẩm quyền quyết định sửa chữa, bảo dưỡng, tài sản.  

- Quyết định số 180/QĐ-SCT ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Sở Công 

Thương Bình Định ban hành Quy chế làm việc của Sở Công Thương. 

 - Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc phê duyệt phương án tự chủ tài chính đối với Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương giai đoạn 2022-2025. 

   3. Vị trí việc làm tuyển dụng: Xúc tiến thương mại 

 Tài liệu ôn tập: 

-  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội. 

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

https://tuyencongchuc.vn/wp-content/uploads/2020/02/80.2015.QH13.doc
https://tuyencongchuc.vn/wp-content/uploads/2020/02/80.2015.QH13.doc


quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

- Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện 

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. 

- Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình 

xúc tiến thương mại quốc gia. 

- Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực 

hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 

72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương 

trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý 

và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định ban hành kèm theo 

Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh 

Bình Định. 

4. Vị trí việc làm tuyển dụng: Văn thư – Lưu trữ kiêm Thủ quỹ 

 Tài liệu ôn tập: 

- Luật Lưu trữ  số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư. 

- Quyết định số 21-LĐ/QĐ ngày 28 tháng 01 năm 1983 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của một 

số chức danh viên chức nhà nước./. 
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