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THÔNG BÁO 

Nội dung kiến thức ôn tập xét tuyển viên chức  

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch năm 2020 
 

 

Thực hiện Công văn số 10318/UBND-THKH ngày 30/7/2020 về việc chấp 

thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch huyện Vĩnh Lộc; Phương án số 1337/PA-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ 

tịch UBND huyện Vĩnh Lộc về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Vĩnh Lộc năm 2020; 

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch huyện Vĩnh Lộc năm 2020 thông báo nội dung kiến thức ôn tập xét tuyển 

viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện năm 2020, 

gồm các nội dung cụ thể như sau: 

1. Phần kiến thức chung (01 câu):  

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Thông tư số 03/2019/TT–BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

2. Phần nghiệp vụ chuyên ngành, nghiệp vụ (02 câu): 

- Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc: Phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020. 

- Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc 

bộ thể thể dục thể thao cơ sở. 
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- Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 về việc phê 

duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai 

đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các 

thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”; 

- Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của 

liên bộ: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn 

hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện (nội dung liên quan đến cấp huyện) 

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2020 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức 

sự nghiệp và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị 

xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc thành lập Trung tâm Văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch 

huyện Vĩnh Lộc. 

Trên đây là nội dung kiến thức ôn tập xét tuyển viên chức Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Vĩnh Lộc năm 2020, Hội đồng tuyển 

dụng huyện Thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh dự thi 

biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các Phó CT. UBND huyện; 

- Các thành viên HĐTD; 

- Đài Truyền thanh huyện (để đưa tin); 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tin); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, NV. 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Văn Tiến 
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