UBND TỈNH SƠN LA
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 149/QĐ-KHCN

Sơn La, ngày 19 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập
xét tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch
công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 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;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển dụng viên chức tại Tờ trình số
07/TTr-HĐXT ngày 19/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển dụng viên chức Sở
Khoa học và Công nghệ năm 2021.
(có Phụ lục 01, 02 kèm theo)
Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Hội đồng xét tuyển dụng viên chức và các thí
sinh dự tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Tập thể lãnh đạo sở;
- Như Điều 2;

- Lưu: VT, VP, N(02b).

Lưu Bình Khiêm
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Phụ lục số 01
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
NĂM 2021
Vị trí tuyển dụng: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ
(kèm theo Quyết định số 149/QĐ-KHCN ngày 19/7/2021 của Sở KH&CN)
Số ký hiệu văn
bản

Cơ quan
ban hành

Thời gian
ban hành

1

Luật Viên chức (ôn tập các nội dung
sau):
(1) Chương II: Quyền, nghĩa vụ của
viên chức;
58/2010/QH12
(2) Chương IV: Quản lý viên chức;
(3) Chương V: Khen thưởng và xử lý vi
phạm.

Quốc hội

15/11/2010

2

Luật Khoa học công nghệ (ôn tập các
nội dung sau):
(1) Điều 4, 5, 6, Chương I: Những quy
định chung;
29/2013/QH13
(2) Chương V: Ứng dụng kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ, phổ biến kiến thức khoa học và
công nghệ.

Quốc hội

18/6/2013

3

Luật Chuyển giao công nghệ (ôn tập
các nội dung sau):
(1) Điều 25, 26, Chương III: Hợp đồng
chuyển giao công nghệ;
07/2017/QH14
(2) Điều 46, 47, 49, 50, Chương IV:
Biện pháp khuyến khích chuyển giao
công nghệ, phát triển thị trường khoa
học và công nghệ.

Quốc hội

19/6/2017

4

Báo cáo kết quả phát triển nông nghiệp,
nông thôn năm 2020, nhiệm vụ phát
triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021.

575/BCUBND

UBND
tỉnh Sơn
La

31/12/2020

5

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và
công nghệ năm 2020, nhiệm vụ trọng
tâm năm 2021.

576/BCSKHCN

Sở Khoa
học và
Công
nghệ

18/12/2020

6

Quyết định quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của Trung tâm Thông tin
và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh
Sơn La.

03/QĐSKHCN

Sở Khoa
học và
Công
nghệ

03/01/2019

T
T

Tên tài liệu

3
PHỤ LỤC SỐ 02
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
Vị trí tuyển dụng: Thông tin và Truyền thông Khoa học Công nghệ
(kèm theo Quyết định số 149/QĐ-KHCN ngày 19/7/2021 của Sở KH&CN)

Số ký hiệu văn
bản

Cơ quan
ban hành

Thời gian
ban hành

1

Luật Viên chức (ôn tập các nội dung
sau):
(1) Chương II: Quyền, nghĩa vụ của
viên chức;
58/2010/QH12
(2) Chương IV: Quản lý viên chức;
(3) Chương V: Khen thưởng và xử lý vi
phạm.

Quốc hội

15/11/2010

2

Luật Khoa học công nghệ (ôn tập các
nội dung sau):
(1) Chương I: Những quy định chung;
29/2013/QH13
(2) Điều 13, 14, Chương II: Tổ chức
khoa học và công nghệ.

Quốc hội

18/6/2013

3

Luật Báo chí (ôn tập các nội dung sau):
(1) Điều 3, 4, Chương I: Những quy
định chung;
(2) Chương II: Quyền tự do báo chí, 103/2016/QH1
3
quyền tự do ngôn luận trên báo chí của
công dân.
(3) Điều 34, 36, 38, 46, Chương IV:
Hoạt động báo chí.

Quốc hội

05/4/2016

4

Nghị định hoạt động thông tin khoa học
công nghệ (ôn tập các nội dung sau):
(1) Chương I: Những quy định chung.
(2) Điều 5,6,12, Chương II: Nội dung hoạt
động thông tin khoa học và công nghệ.
(3) Điều 27, 29, Chương IV: Tổ chức
và cá nhân hoạt động, khai thác thông
tin khoa học và công nghệ.

11/2014/NĐCP

Chính phủ

08/02/2014

5

Quyết định quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của Trung tâm Thông tin
và Ứng dụng Khoa học Công nghệ

03/QĐSKHCN

Sở Khoa
học và
Công nghệ

03/01/2019

6

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và
công nghệ năm 2020, nhiệm vụ trọng
tâm năm 2021

576/BCSKHCN

Sở Khoa
học và
Công nghệ

18/12/2020

T
T

Tên tài liệu

