Phụ lục 02
NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH
TỪ NGẠCH CÁN SỰ LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN NĂM 2020
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Ban hành kèm theo Quyết định số: 101/QĐ-HĐTNN ngày 23/10/2020
của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên năm 2020)
I. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Những vấn đề chung về Hệ thống chính trị
1.1. Khái niệm Hệ thống chính trị.
1.2. Cấu trúc của Hệ thống chính trị.
1.3. Khái quát thực trạng hoạt động của Hệ thống chính trị ở nước ta.
1.4. Một số vấn đề đổi mới Hệ thống chính trị nước ta hiện nay.
2. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
2.1. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2.2. Quan điểm, phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
3. Cán bộ, công chức và hoạt động công vụ
3.1. Cán bộ, công chức.
3.2. Hoạt động công vụ.
3.3. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức.
3.4. Quyền của cán bộ, công chức.
3.5. Khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.
4. Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh
4.1. Mục đích, yêu cầu.
4.2. Các chỉ tiêu chủ yếu.
4.3. Nhiệm vụ trọng tâm.
II. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
3. Các Nghị định của Chính phủ: Số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 161/2018/NĐ-CP ngày
29/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển
dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng 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.

4. Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Số 13/2010/TT-BNV ngày
30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức
của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 05/2012/TT-BNV ngày
24/10/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TTBNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển
dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010
của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số
11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu
chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; số
05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày
30/12/2010 về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương
đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng
ngạch công chức; số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 sửa đổi một số quy định
về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng 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;
5. Quyết định số 457/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Hà
Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020.
6. Giáo trình: Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Học viện
Hành chính Quốc gia biên soạn và xuất bản.
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

