
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SKHCN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2022 
 

THÔNG BÁO  

V/v ôn tập và thi viết môn kiến thức chung dự tuyển chức danh Chi cục trưởng 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ  

 

Để triển khai Kế hoạch thi tuyển và Thông báo số 87/TB-SKHCN ngày 

29/10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh 

đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ, 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc ôn thi và tổ chức thi viết môn 

kiến thức chung thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng như sau: 

1. Nội dung đề cương ôn thi 

1.1. Khối kiến thức chung 

- 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. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, 

nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 24/11/2020 của 

Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 1847-KH/BCSĐ 

ngày 09/02/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai Chương trình hành 

động của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nội dung về nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm về lĩnh vực khoa học và công nghệ). 

1.2. Khối kiến thức chuyên ngành 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

- Luật Đo lường, số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 

+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định 

số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật; 

+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. 

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9246/127_2007_N%C3%90-CP.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/9246/127_2007_N%C3%90-CP.html
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+ Nghị định số 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 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 

19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật 

Đo lường. 

+ Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 

2025”. 

+ Thông tư 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định tổ chức quản lý Đề án “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. 

2. Thời gian, hình thức ôn tập  

- Thời gian ôn thi từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 25/03/2022. 

- Hình thức ôn thi: Thí sinh tự ôn thi theo đề cương khối kiến thức nêu trên. 

3. Thời gian tổ chức thi viết: Trước ngày 28/3/2022 (có thông báo cụ thể). 

Trên đây là Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh; Đài PTTH, Báo BR-VT; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các thí sinh đủ điều kiện dự thi; 

- Chi cục TCĐLCL, TTKTTĐC; 

- TTTTUD (đăng tin website); 

- Niêm yết thông báo tại Sở KH&CN; 

- Lưu VT_nnp. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Duy Tâm Thanh 

(Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển) 
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