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Tài liệu ôn tập cho các Vị trí việc làm (VTVL) bao gồm:
- Huấn luyện viên hạng III.
- Hướng dẫn thuyết minh khách tham quan; Hướng dẫn thuyết minh khách tham quan 
kiêm quản lý kỹ thuật hạ tầng, tổ chức nhân sự (Hướng dẫn viên văn hóa hạng III).

- Kế toán viên hạng III.
- Thư viện viên hạng IV.
- Kỹ thuật viên hạng IV.

TT Loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản

Nội dung trích yếu Ghi chú

I VTVL: Huấn luyện viên hạng III

1 Thông tư
Sô 13/2014/TTLT- 
BVHTTDL-BNV ngày 
17/10/2014

Thông tư liên tich số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV của Bộ Văn hóa, Thế thao 
và Du lịch và Bộ Nội vụ ngày 17/10/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

•

2 Thông tư Số 18/2011 /TT-B VHTTDL 
ngày 02/12/2011

Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể 
thao cơ sở.

3 Quyết định Số 252/QĐ-UBND ngày 
31/12/2012

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang về 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Tuyên 
Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

4 Quyết định Số 02/2007/TT-UBTDTT 
ngày 04/5/2007

Quyết định số 02/2007/TT-UBTDTT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Chủ nhiệm 
ủ y  ban thể dục thể thao về Quy định tiêu chuẩn cơ bản về đạo đức nghề nghiệp 
của Huấn luyện viên, trọng tài thể thao.

5 Giáo trình Tuyển chọn vận động viên và quản lý Huấn luyện thể thao (NXB Thể dục thể thao 
- năm 2013).



II VTVL: Hưóng dẫn, thuyết minh khách tham quan; Hướng dẫn, thuyết minh khách tham quan kiêm quản  lý kỹ th u ậ t hạ tầng, tố chức nhân
sự  (Hướng dẫn viên văn hóa hạng III).

1 Luật Luật Du lịch Việt Nam (năm 2017)

2 Chương trình 
hành động

Số 15-CTr/TU ngày 
27/6/2017

Chương trình hành động sô 15-CTr/TU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn.

3 Quyết định Số 28/QĐ-UBND ngày 
28/01/2013

Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của ủ y  ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030.

4 Quyết định Số 239/QĐ-UBND ngày 
03/7/2019

Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của ủy  ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
Đề án “Xây dựng hệ thống Du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019
2020, tầm nhìn đến 2025”.

5 Quyết định sô 384 /QĐ-ƯBND ngày 
13/11/2019

Quyết định số 384 /QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của ủ y  ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt Đề án phát triển du lịch tâm linh ừên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.

6 Các di sản văn hóa, danh lam thăng cảnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang găn với 
phát triển du lịch.

7 Nghị định Sô 46/2015/NĐ-CP ngày 
12/5/2015

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất 
lượng và bảo trì công trình xây dựng.

8 Thông tư Sô 26/2016/TT-BXD ngày 
26/10/2016

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

III VTVL: Kế toán viên, hạng III

1 Luật Sô 83/2015/QH13 ngày 
25/06/2015 của Quốc hội Luật Ngân sách nhà nước

2 Luật Sô 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015 của Quốc hội Luật Kế toán

3 Luật
Sô 15/2017/QH14 ngày 
21/6/2017 của Quốc hội Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

4 Thông tư Sô 107/2017/TT-BTC ngày 
10/10/2017 của Bộ Tài chính

Chê độ kê toán hành chính sự nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư sô 
107/2017/TT-BTC).
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IV T hư  viện viên hạng IV

1 Thông tư
Sô 13/2016/TT-B VHTTDL 
ngày 19/12/2016

Thông tư sô liên tịch 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 19/12/2016 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định mẫu hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, 
huyện, xã.

2 Thông tư Số 18/2014/TT-B VHTTDL 
ngày 08/12/2014

Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện

3 Cẩm nang nghề thư viện/ Lê Văn Viết b.s H. : Văn hóa Thông tin, 2001 630 tr; 
60000 đ 5 0 0 b

4 v ề  công tác thư viện/ Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hữu Giới b.s.- Tái bản lần 
thứ 3 có bổ sung.- H. : Vụ Thư viện, 2008.- 346 t r . ; 19cm 2000b

V VTVL: Kỹ thuật viên hạng IV

1 Giáo trình Điện tử công suất (Ban hành kèm theo Quyết định sổ: 120/QĐ-TCDN ngày 25 
tháng 02 năm 2013 của Tồng cục trưởng Tổng cục dạy nghề)

2 Giáo trình Kỹ thuật xung -  số (Ban hành kèm theo Quyết định sổ: 120/QĐ-TCDN ngày 
25. tháng 02 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề).

3 Giáo trình Lập trình vi điều khiển (Ban hành kèm theo Quyết định sổ: 120/QĐ-TCDN ngày 
25. tháng 02 năm 2013 cùa Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề).

SỞ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH
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