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Phụ lục số 02 

GIỚI HẠN TÀI LIỆU PHỎNG VẤN, THỰC HÀNH TẠI VÒNG 2  

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ LĐTBXH NĂM 2019 

(Kèm theo Thông báo số 06/TB-HĐTDVC ngày 17/5/2019 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức Sở Lao động  

- Thương binh và Xã hội) 
 

TT Vị trí việc làm Nội dung tài liệu sát hạch tại vòng 2 
Hình thức kiểm 

tra, sát hạch 

I Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa 

1 Hành chính tổng hợp - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012 v.v… 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm (theo Quyết định số 

2516/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên Trung tâm Giới 

thiệu việc làm Thanh Hóa thành Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh H a và quy định chức n ng  

nhiệ  vụ  quyền h n và cơ c u tổ chức của Trung t   Dịch vụ việc  à  Thanh H a). 

- Kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 

19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức trình bày văn bản hành chính. 

- Các kiến thức chuyên môn về hành chính tổng hợp (so n thảo công v n  tờ trình, báo cáo, kế 

ho ch, tổng hợp, thống kê, v.v..). 

Thực hành trên 

máy tính bằng phần 

mềm soạn thảo văn 

bản microsoft word 

2010 

2 Quản trị - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh 

mạng năm 2018 v.v… 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm (theo Quyết định số 

2516/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên Trung tâm Giới 

thiệu việc làm Thanh Hóa thành Trung tâm Dịch vụ việc  à  Thanh H a và quy định chức n ng  

nhiệ  vụ  quyền h n và cơ c u tổ chức của Trung t   Dịch vụ việc  à  Thanh H a   

- Các kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, quản trị hành chính. 

Phỏng vấn trực tiếp 

II Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa 

1 Hành chính tổng hợp - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012 v.v… 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội (theo 

Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của UBND Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm 

cung c p dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa). 

- Kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 

19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức trình bày văn bản hành chính. 

- Các kiến thức chuyên môn về hành chính tổng hợp (so n thảo công v n  tờ trình, báo cáo, kế 

ho ch, tổng hợp, thống kê v.v..). 

Thực hành trên 

máy tính bằng phần 

mềm soạn thảo văn 

bản microsoft word 

2010 
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III Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa 

1 Hành chính tổng hợp - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012 v.v… 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 (theo Quyết định số 

2089 QĐ/UBTH ngày 26/12/1990 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung t   nuôi dưỡng trẻ mồ 

công Thanh Hóa và Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 21/08/2006 của UBND tỉnh về việc chuyển 

giao nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng, ch   sóc người già cô đơn và phục hồi chức n ng người tàn tật 

từ Trung tâm bảo trợ xã hội về Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và đổi tên thành Trung tâm bảo trợ 

xã hội số 2 Thanh Hóa). 

- Kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 

19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức trình bày văn bản hành chính. 

- Các kiến thức chuyên môn về hành chính tổng hợp (so n thảo công v n  tờ trình, báo cáo, kế 

ho ch, tổng hợp, thống kê v.v..). 

Thực hành trên 

máy tính bằng phần 

mềm soạn thảo văn 

bản microsoft word 

2010 

2 Kế toán - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Kế toán năm 2015, Lật Đấu thầu năm 

2013 v.v... 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 (theo Quyết định số 

2089 QĐ/UBTH ngày 26/12/1990 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung t   nuôi dưỡng trẻ mồ 

công Thanh Hóa và Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 21/08/2006 của UBND tỉnh về việc chuyển 

giao nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng, ch   sóc người già cô đơn và phục hồi chức n ng người tàn tật 

từ Trung tâm bảo trợ xã hội về Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và đổi tên thành Trung tâm bảo trợ 

xã hội số 2 Thanh Hóa). 

- Các quy định liên quan đến công tác chuyên môn về tài chính, kế toán như: Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và chọn nhà thầu; 

Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua 

sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ 

Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị v.v.... 

Phỏng vấn trực tiếp 

IV Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa 

1 Công tác xã hội - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012 v.v... 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa. 

- Kiến thức chuyên môn về công tác xã hội: Công tác xã hội với người tâm thần, Công tác xã hội với 

người khuyết tật, công tác xã hội với cá nhân, công tác xã hội với gia đình, công tác xã hội với cộng 

đồng v.v... 

Phỏng vấn trực tiếp 

2 Kế toán - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Kế toán năm 2015, Lật Đấu thầu năm 

2013 v.v... 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa 

Phỏng vấn trực tiếp 

http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/F496FAA6226D20BC472571F900099C2C
http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/F496FAA6226D20BC472571F900099C2C
http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/F496FAA6226D20BC472571F900099C2C
http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/F496FAA6226D20BC472571F900099C2C
http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/F496FAA6226D20BC472571F900099C2C
http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/F496FAA6226D20BC472571F900099C2C
http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/F496FAA6226D20BC472571F900099C2C
http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/F496FAA6226D20BC472571F900099C2C
http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/F496FAA6226D20BC472571F900099C2C
http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/F496FAA6226D20BC472571F900099C2C
http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/F496FAA6226D20BC472571F900099C2C
http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/F496FAA6226D20BC472571F900099C2C
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- Các quy định liên quan đến công tác chuyên môn về tài chính, kế toán như: Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và chọn nhà thầu; 

Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua 

sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ 

Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị v.v.... 

3 Hành chính tổng hợp - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012 v.v… 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa. 

- Kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 

19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức trình bày văn bản hành chính. 

- Các kiến thức chuyên môn về hành chính tổng hợp (so n thảo công v n  tờ trình, báo cáo, kế 

ho ch, tổng hợp, thống kê v.v..). 

Thực hành trên 

máy tính bằng phần 

mềm soạn thảo văn 

bản microsoft word 

2010 

4 Quản trị - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh 

mạng năm 2018 v.v… 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa. 

- Các kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, quản trị hành chính. 

Phỏng vấn trực tiếp 

V Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người có công Thanh Hóa  

1 Kế toán Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Kế toán năm 2015, Lật Đấu thầu năm 

2013 v.v... 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người có công 

Thanh Hóa (theo Quyết định số 2038/QĐ-UB D ngày 10/07/2008 của Chủ tịch UB D về thành lập 

Trung t   Ch   s c sức khỏe người có công Thanh Hóa) 

- Các quy định liên quan đến công tác chuyên môn về tài chính, kế toán như: Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và chọn nhà thầu; 

Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua 

sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ 

Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị v.v.... 

Phỏng vấn trực tiếp 

VI Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa 

1 Quản lý học viên - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Phòng, chống ma túy ngày 

09/12/2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008 v.v... 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa (theo 

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3455/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 về việc đổi tên Trung tâm 

Giáo dục - Lao động xã hội Thanh Hóa thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số 

Phỏng vấn trực tiếp 
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1 Thanh Hóa và kiện toàn chức n ng  nhiệm vụ, quyền h n và cơ c u tổ chức của Trung tâm Chữa 

bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số 1 Thanh Hóa, số 939/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 về việc về việc 

đổi tên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động số 1 Thanh Hoá thành Cơ sở cai nghiện ma túy 

số 1 Thanh Hoá). 

- Kiến thức chuyên môn về quản lý học viên nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy. 

2 Y tế, điều dưỡng - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Phòng, chống ma túy ngày 

09/12/2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008, Luật 

khám bệnh, chữa bệnh v.v... 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa (theo 

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3455/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 về việc đổi tên Trung tâm 

Giáo dục - Lao động xã hội Thanh Hóa thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số 

1 Thanh Hóa và kiện toàn chức n ng  nhiệm vụ, quyền h n và cơ c u tổ chức của Trung tâm Chữa 

bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số 1 Thanh Hóa, số 939/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 về việc về việc 

đổi tên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động số 1 Thanh Hoá thành Cơ sở cai nghiện ma túy 

số 1 Thanh Hoá). 

- Kiến thức chuyên môn y tế, điều dưỡng tại các cơ sở cai nghiện ma túy. 

Phỏng vấn trực tiếp 

VII Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Thanh Hóa 

1 Kế toán - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Kế toán năm 2015, Lật Đấu thầu năm 

2013, Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy ngày 03/6/2008 v.v... 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Thanh Hóa (theo 

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1295/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 về việc thành lập Trung 

tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số 2 huyện Quan Hóa, số 3458/QĐ-UBND ngày 

09/09/2016 về việc đổi tên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số 2 huyện Quan Hóa 

thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số 2 Thanh Hóa và kiện toàn chức n ng  

nhiệm vụ, quyền h n và cơ c u tổ chức của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số 2 

Thanh Hóa, số 940/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 về việc đổi tên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao 

động xã hội số 2 Thanh Hoá thành Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Thanh Hoá). 

- Các quy định liên quan đến công tác chuyên môn về tài chính, kế toán như: Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và chọn nhà thầu; 

Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua 

sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ 

Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị v.v.... 

Phỏng vấn trực tiếp 
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VIII Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi Thanh Hóa 

1 Quản trị - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012 v.v… 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho 

người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi Thanh Hóa (theo Quyết định số 3958/QĐ-

UBND ngày 08/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa). 

- Các kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, quản trị hành chính. 

Phỏng vấn trực tiếp 

2 Chăm sóc dinh dưỡng - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 v.v.... 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho 

người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi Thanh Hóa (theo Quyết định số 3958/QĐ-

UBND ngày 08/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa). 

- Các kiến thức chuyên môn về chế biến món ăn, an toàn thực phẩm. 

Phỏng vấn trực tiếp 

3 Chăm sóc trực tiếp đối 

tượng 

- Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Khám bệnh, chữa bệnh v.v.... 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho 

người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi Thanh Hóa (theo Quyết định số 3958/QĐ-

UBND ngày 08/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa). 

- Các kiến thức chuyên môn về chăm sóc sức khỏe cho đối tượng tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Phỏng vấn trực tiếp 

IX Trường TCN Miền núi Thanh Hóa 

1 Giáo viên dạy May - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 v.v… 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề Miền núi (theo Quyết định 

số 845/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về thành lập Trường Trung c p 

nghề Miền núi Thanh Hóa; Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

ban hành Điều lệ tổ chức và ho t động của Trường trung c p nghề Miền núi Thanh Hoá). 

- Kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 

19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức trình bày văn bản hành chính. 

- Các kiến thức chuyên môn về giáo dục nghề nghiệp: Soạn thảo chương trình, giáo trình, Module bài 

giảng trình độ sơ cấp, trung cấp nghề May v.v… 

Thực hành trên 

máy tính bằng phần 

mềm soạn thảo văn 

bản microsoft word 

2010 

2 Giáo viên dạy Tin học - Luật Viên chức năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Luật 

Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng năm 2018 v.v… 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề Miền núi (theo Quyết định số 

845/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về thành lập Trường Trung c p 

nghề Miền núi Thanh Hóa; Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

ban hành Điều lệ tổ chức và ho t động của Trường trung c p nghề Miền núi Thanh Hoá). 

- Kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 

19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức trình bày văn bản hành chính. 

- Các kiến thức chuyên môn về giáo dục nghề nghiệp: Soạn thảo chương trình, giáo trình, Module bài 

giảng trình độ sơ cấp, trung cấp nghề Tin học v.v… 

Thực hành trên 

máy tính bằng phần 

mềm soạn thảo văn 

bản microsoft word 

2010 
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