SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
VIÊN CHỨC NĂM 2021
Số: 10

/TB-HĐXTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập xét tuyển viên chức năm 2021
Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-SVHTT ngày 05 tháng 8 năm 2021 của
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội
đồng xét tuyển viên chức năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-SNV ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Sở
Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021;
Căn cứ 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;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ
Nội vụ về việc 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;
Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở Văn hóa và Thể thao thông báo
Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập xét tuyển viên chức năm 2021 như sau:
1. Vị trí Hành chính, tổng hợp (Chuyên viên - 01.003)
- Quyết định thành lập đơn vị có nhu cầu tuyển dụng;
- Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị
có nhu cầu tuyển dụng;
- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
- Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về
Công tác văn thư;
- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 quy định mã
số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức
chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
2. Vị trí Văn thư – Lưu trữ (Văn thư – 02.007)
- Quyết định thành lập đơn vị có nhu cầu tuyển dụng;
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- Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị
có nhu cầu tuyển dụng;
- 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;
- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội
vụ về việc Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong
hoạt động của các cơ quan, tổ chức;
- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 quy định mã
số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức
chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
3. Vị trí: Kỹ thuật vận hành (Kỹ thuật viên - hạng IV); Kỹ thuật âm
thanh, ánh sáng (Kỹ thuật viên - hạng IV)
- Quyết định thành lập đơn vị có nhu cầu tuyển dụng;
- Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị
có nhu cầu tuyển dụng;
- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10
năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;
- Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ
Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch
số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học
và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
4. Vị trí Công nghệ thông tin (Quản trị viên hệ thống - hạng III)
- Quyết định thành lập đơn vị có nhu cầu tuyển dụng;
- Quyết định số 4159/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của UBND
thành phố ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng
công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11;
- Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Thông tin và Truyền thông ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.
5. Vị trí: Công tác bạn đọc (Thư viện viên - hạng III); Công tác bạn
đọc (Thư viện viên - hạng IV); Thông tin thư mục, phong trào cơ sở (Thư
viện viên - hạng III); Thông tin thư mục, phong trào cơ sở (Thư viện viên hạng IV)
- Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng;
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- Luật thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019;
- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5
năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện;
- Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2016 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy chế mẫu hoạt động của thư viện
công cộng cấp tỉnh, huyện, xã;
- Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 Quy
định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện;
- Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 10 năm 2018 Quy
định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu;
- Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về bảo quản, thanh lọc tài
nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.
6. Vị trí Diễn viên Tuồng (Diễn viên - hạng IV)
- Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng;
- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11 tháng 12
năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn
và điện ảnh;
- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính
phủ Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
7. Vị trí Tuyên truyền cổ động triển lãm (hướng dẫn viên văn hóa –
hạng III)
- Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng;
- Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị
có nhu cầu tuyển dụng;
- Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30 tháng 6
năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở;
- Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của trung tâm văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
8. Vị trí Nghiệp vụ thể dục thể thao (huấn luyện viên - hạng III)
- Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng;
- Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị
có nhu cầu tuyển dụng;
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- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17 tháng 10
năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao;
- Thông tư số 09/2012/TTBVHTTDL ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần
chúng.
Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hóa và Thể thao thông báo để các
đơn vị có liên quan và các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét
tuyển viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở biết (Thông báo được đăng tải trên
Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ
https://vhtt.danang.gov.vn./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (để b/c);
- Thành viên Hội đồng xét tuyển;
- ĐVSN có thí sinh dự tuyển;
- Các thí sinh;
- BBT website của Sở;
- Lưu: VT, HĐXTVC.
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