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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP 

 

Số:        /HĐTDVC 

Về việc thông báo danh mục tài liệu 

ôn thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

khoa học và công nghệ năm 2021 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             Bắc Kạn, ngày        tháng  10 năm 2021 

                  

                 Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Cường - Tổ 12, Phường Phùng Chí Kiên,  

                                 Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-SKHCN ngày 30/6/2021 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở KH&CN năm 2021.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ năm 

2021 thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp khoa 

học và công nghệ, như sau: 

1. Danh mục tài liệu ôn thi trắc nghiệm (vòng 1): 

- Môn Kiến thức chung:  

+ Luật Viên chức năm 2010 (Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010); 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức (Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019). 

+ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 (Luật số: 29/2013/QH13 ngày 

18/6/2013) 

- Môn Tin học:  

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 01/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.  

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun sau: 

+ Mô đun kỹ năng 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản  

+ Mô đun kỹ năng 02: Sử dụng máy tính cơ bản  

+ Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản  

+ Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng tính cơ bản  

+ Mô đun kỹ năng 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản  

+ Mô đun kỹ năng 06: Sử dụng Internet cơ bản 



2 

 

2. Danh mục tài liệu ôn thi viết môn thi chuyên ngành (vòng 2):  

- Luật Đo lường ngày 11/11/2011; 

- Nghị định 86/2012/NĐ- CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường. 

- Nghị định 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về 

điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 

đo, chuẩn đo lường. 

- Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm 

tra chuyên ngành. 

- Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về Đo lường đối với phương đo nhóm 2. 

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. 

3. Thời gian thi vòng 1: Dự kiến vào ngày 26/10/2021 (Hội đồng sẽ có 

thông báo thời gian cụ thể sau). 

Mọi chi tiết liên hệ với Hội đồng tuyển dụng Sở Khoa học và Công nghệ, 

(gặp ông Hoàng Văn Chinh) điện thoại cơ quan 3870198 hoặc số điện thoại di 

động 0982397629. 

 Hội đồng tuyển dụng Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho thí sinh 

được biết./. 

 
Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Ban GĐ Sở; 

- Phòng QLCNCN (Đăng trên Trang Web); 

- Lưu: VT, HĐ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN 

Hoàng Văn Hải 
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