GỢI Ý ĐỊNH HƯỚNG
ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2014
MÔN KIẾN THỨC CHUNG VÀ MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Theo tinh thần Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm
2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Hội
đồng tuyển dụng công chức năm 2014 tỉnh Tiền Giang, gợi ý định hướng ôn thi
tuyển công chức năm 2014 môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành
như sau:
1. Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ
máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà
nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
Ôn thi tập trung các vấn đề sau:
- Hệ thống chính trị: Khái niệm; đặc điểm hệ thống chính trị Việt Nam; Cơ
cấu hệ thống chính trị Việt Nam; vị trí, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính
trị Việt Nam;
- Bản chất, tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước ta;
- Phương hướng đổi mới, xây dựng nhà nước ta hiện nay (theo quan điểm
của Đảng về xây dựng nhà nước Pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân);
- Vấn đề cải cách hành chính nhà nước: Chú ý thành tựu và hạn chế thời
gian qua; nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020;
- Tìm hiểu về quản lý nhà nước; chủ thể, nguyên tắc, phương thức, công cụ
quản lý Nhà nước; vai trò quản lý Nhà nước với phát triển kinh tế - xã hội; thực
trạng quản lý nhà nước (tìm hiểu Luật Hành chính, tự nhận xét thực trạng);
- Về vấn đề công chức, viên chức: Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, phân loại
công chức; quyền lợi và nghĩa vụ của công chức; công vụ và đạo đức công vụ,
những việc công chức không được làm; thực trạng đội ngũ cán bộ công chức, viên
chức nước ta hiện nay: (Tìm hiểu Luật Cán bộ, Công chức và tự tìm hiểu, nhận xét
theo nhận thức của mình);
- Tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà
nước về xây dựng nhà nước ta; về cải cách HCNN, về xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức viên chức, về phòng chống tham nhũng, lãng phí ; chế độ tiền lương…
2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài
về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.
- Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy ngành, cơ
quan thuộc vị trí việc làm mình dự thi.

(Tìm hiểu Nghị định số 24/2014/NĐ-CP Ngày 04 tháng 4 năm 2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Nghị định số 37/2014/NĐ-C Ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận,
thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện);
(Và các Thông tư của các Bộ nếu có)
- Tự tìm hiểu về thực trạng tổ chức và hoạt động của cơ quan đơn vị mình
có nguyện vọng thi tuyển vào làm việc;
- Tìm hiểu về yêu cầu về phẩm chất, năng lực công chức nói chung, của
ngành, đơn vị nói riêng./.
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