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Tuyên Quang, ngày 13 tháng 01 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 1 chức danh lãnh đạo, quản lý  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang Ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH - SVHTTDL ngày 16/11/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-SVHTTDL ngày 13/12/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc Thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, 

quản lý Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây viết tắt là Hội đồng thi tuyển); 

Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 13/01/2022 của Hội đồng thi tuyển và Ban đề thi 

kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021; 

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch năm 2021 thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 1, như sau: 

(Có Danh mục tài liệu gửi kèm) 

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch năm 2020 trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Đoàn Giám sát tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông (đăng tải); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chủ tịch HĐ thi tuyển; 
- Thành viên HĐTT Sở; 
- Ban Đề thi tuyển CDLĐQL; 
- Văn phòng Sở (đăng tải); 
- Lưu: VT, TCPC. 

  TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA,  

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 Âu Thị Mai 

 

 

 

 

 



SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỨC DANH 

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NĂM 2021 
 

 

   

 DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI VÒNG 1 

Chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao  

và Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh thuộc và trực  
 thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang  

(Kèm theo Văn bản số           /TB-HĐTT  ngày 13/01/2022 của  
Hội đồng thi tuyển chức danh LĐQL năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

I. Kiến thức chung về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển 

1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 
15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019. 

2. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnhTuyên Quang lần thứ XVII. 

4. Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 

26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thể dục, Thể thao. 

5. Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. 

II. Kiến thức về nghiệp vụ chuyên ngành; chức trách, nhiệm vụ vị trí dự tuyển 

1. Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. 

2. Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của chính phủ Quy định 

về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 

3. 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. 

4.Thông tư số 07/2021/TT - BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Quy định tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng 

dẫn tập luyện thể thao. 

5. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn 

chứa danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật và điện ảnh. 
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