
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, 

SÁT HẠCH 
__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________ 

PHỤ LỤC 

Nội dung ôn tập phần Kiến thức chung kiểm tra, sát hạch 

xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện 

và xét chuyển viên chức thành công chức 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-HĐKTSH ngày     tháng 8 năm 2020 

của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch) 
________________ 

1. Quy định mới về công chức theo Luật sửa đổi, bổ sung. 

2. Nền hành chính; các yếu tố cấu thành nền hành chính Nhà nước. 

3. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (vị trí, vai trò trong hệ 

thống chính trị). 

4. Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình 

hình mới. 

5. Hệ thống chính trị (khái niệm và đặc trưng). 

6. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. 

7. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và hiện đại 

hóa nền hành chính nhà nước. 

8. Hoạt động công vụ (đặc trưng cơ bản và nguyên tắc cơ bản). 

9. Cải cách thể chế hành chính (nhiệm vụ). 

10. Quyền của cán bộ, công chức. 

11. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

12. Nền hành chính nhà nước; vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức hành 

chính và tài chính công trong nền hành chính. 

13. Văn hóa giao tiếp ở công sở và văn hóa giao tiếp với Nhân dân của 

cán bộ, công chức. 

14. Những việc cán bộ, công chức không được làm. 

15. Thể thức văn bản; các thành phần chính của thể thức văn bản hành 

chính (theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính 

phủ về công tác văn thư). 

__________________________ 
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