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NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022 

TRẮC NGHIỆM MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

 

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013. 

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Chương I, Chương II, 

Chương V); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 (Điều 2). 

3. Luật Cán bộ công chức năm 2008 (Chương I, Chương II và mục 3 

Chương III);. Luật Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Điều 1) 

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (các Chương I, II, 

VIII,IX, X, XIII); Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, ngày 18/6/2020 (Các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32, 33, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50 của Điều 1). 

5. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 (các Chương I, II, III,IX) 

6. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

7. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính 

phủ về công chức xã, phường, thị trấn; 

8. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

9. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 03/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

10. 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 (Nội dung về công 

chức); 

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

phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (Nội dung về công 

chức); 

12. 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. 


