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Phụ lục số 02

DANH MỤC

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021 VÀ 2022

THI VÒNG 2 MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (THI VIẾT)
(Kèm theo Thông báo số         /TB-SNV ngày      tháng 11 năm 2022

của Sở Nội vụ)

I - Nhóm vị trí việc làm: Quản lý kế hoạch, quản lý ngân sách, quản lý

tài chính, kế toán, quản lý kinh tế tập thể và tư nhân, chính sách dân tộc

(mã chuyên ngành: CN1)

(Dành cho thí sinh dự thi vào: Văn phòng Sở Công Thương; Phòng Kế

hoạch phát triển tài nguyên du lịch Sở Du lịch; Phòng Kế hoạch – Quản lý kết

cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải; phòng Ngân sách tỉnh Sở Tài

chính; Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Con Cuông, Nam Đàn; Quỳ

Châu và thị xã Cửa Lò;  phòng Lao động - TBXH huyện Con Cuông; phòng Dân

tộc huyện Tân Kỳ):

1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

3. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Luật đầu tư công năm 2019;

4. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

5. Luật Quản lý nợ công năm 2017;

6. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chỉnh phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

7. Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

8. Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định

chi tiết lập Kế hoạch Tài chính 5 năm và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm.

9. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật kế toán.

10. Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2019 của Chính phủ quy định
về quản lý nợ của chính quyền địa phương.

11. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
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II - Nhóm vị trí việc làm: Quản lý đất đai, địa chính (Mã chuyên

ngành: CN2)

(Dành cho thí sinh dự thi vào: Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện:

Con Cuông, Quỳnh Lưu, Tương Dương, Nghĩa Đàn, thị xã Hoàng Mai)

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

2. Luật Đo đạc Bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018;

3. Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

4. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

5. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

6. Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

7. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

8. Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

9. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính Phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ;

10. Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ Tài nguyên

và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên

và Môi trường thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc

UBND cấp huyện.

III - Nhóm vị trí việc làm: Tuyên truyền và theo dõi thi hành pháp

luật, Quản lý hộ tịch, Hành chính tư pháp (Mã chuyên ngành: CN3)

(Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Tư pháp huyện Con Cuông và thị xã

Hoàng Mai)

1. Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày

22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
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3. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày

13/11/2020;

4. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

5. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/ 5/2016 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp

luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản

quy phạm pháp luật;

6. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

7. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi
thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012
của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

8. Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp ban

hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

9. Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi

hành Luật Hộ tịch;

10. Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi

hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

IV- Nhóm vị trí việc làm: Thanh tra, giải quyết đơn thư, giải quyết

khiếu nại tố cáo (Mã chuyên ngành: CN4)

(Dành cho thí sinh dự thi vào: Thanh tra Sở Xây dựng; Thanh tra Sở Tài

chính; Thanh tra các huyện: Con Cuông, Quế Phong, Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Tương

Dương, thị xã Hoàng Mai và thị xã Cửa Lò)

1. Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

2. Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

3. Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

4. Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018;

https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-71744-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-123-2015-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tich-282304.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-59-2012-nd-cp-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-144158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-59-2012-nd-cp-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-144158.aspx
https://thanhtra.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-luat?p_p_id=21_WAR_vnpteportalvbpqportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_id=15068&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_previousURL=https%3A%2F%2Fthanhtra.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fvan-ban-phap-luat%3Fp_p_id%3D21_WAR_vnpteportalvbpqportlet%26amp%3Bp_p_lifecycle%3D0%26amp%3Bp_p_state%3Dnormal%26amp%3Bp_p_mode%3Dview%26amp%3Bp_p_col_id%3Dcolumn-1%26amp%3Bp_p_col_pos%3D1%26amp%3Bp_p_col_count%3D2%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keyword%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_loaiVanBan%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_coQuanBanHanh%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_linhVuc%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_startDate%3D01%252F01%252F2000%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_endDate%3D11%252F11%252F2020%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_cur%3D20%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_delta%3D10%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keywords%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_advancedSearch%3Dfalse%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_andOperator%3Dtrue
https://thanhtra.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-luat?p_p_id=21_WAR_vnpteportalvbpqportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_id=15053&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_previousURL=https%3A%2F%2Fthanhtra.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fvan-ban-phap-luat%3Fp_p_id%3D21_WAR_vnpteportalvbpqportlet%26amp%3Bp_p_lifecycle%3D0%26amp%3Bp_p_state%3Dnormal%26amp%3Bp_p_mode%3Dview%26amp%3Bp_p_col_id%3Dcolumn-1%26amp%3Bp_p_col_pos%3D1%26amp%3Bp_p_col_count%3D2%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keyword%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_loaiVanBan%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_coQuanBanHanh%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_linhVuc%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_startDate%3D01%252F01%252F2000%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_endDate%3D11%252F11%252F2020%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_cur%3D4%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_delta%3D10%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keywords%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_advancedSearch%3Dfalse%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_andOperator%3Dtrue
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5. Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/8/2018;

6. Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

7. Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

8. Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

9. Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi

tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

10. Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của

Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thanh tra

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

V - Nhóm vị trí việc làm: Quản lý xây dựng, giao thông, quy hoạch,

công trình (Mã chuyên ngành: CN5)

(Dành cho thí sinh dự thi vào: Phòng Quản lý xây dựng Sở Xây dựng;

phòng Giám định kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây

dựng; phòng Quy hoạch – kiến trúc và phát triển đô thị Sở Xây dựng; Phòng

Kinh tế - Hạ tầng các huyện: Con Cuông, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương

Dương, Đô Lương (VTVL Quản lý xây dựng); phòng Nông nghiệp và PTNT

huyện Đô Lương; phòng Quản lý đô thị thị xã: Cửa Lò, Thái Hòa; phòng Dân

tộc huyện Con Cuông)

1. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 về Luật Xây dựng;

2. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 về Luật Quy hoạch

đô thị;

2. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 về Luật Nhà ở;

3. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

4. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định

về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số

100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số

117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 (Văn bản hợp nhất số

https://thanhtra.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-luat?p_p_id=21_WAR_vnpteportalvbpqportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_id=15044&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_previousURL=https%3A%2F%2Fthanhtra.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fvan-ban-phap-luat%3Fp_p_id%3D21_WAR_vnpteportalvbpqportlet%26amp%3Bp_p_lifecycle%3D0%26amp%3Bp_p_state%3Dnormal%26amp%3Bp_p_mode%3Dview%26amp%3Bp_p_col_id%3Dcolumn-1%26amp%3Bp_p_col_pos%3D1%26amp%3Bp_p_col_count%3D2%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keyword%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_loaiVanBan%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_coQuanBanHanh%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_linhVuc%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_startDate%3D01%252F01%252F2000%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_endDate%3D11%252F11%252F2020%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_cur%3D4%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_delta%3D10%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keywords%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_advancedSearch%3Dfalse%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_andOperator%3Dtrue
https://thanhtra.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-luat?p_p_id=21_WAR_vnpteportalvbpqportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_id=15044&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_previousURL=https%3A%2F%2Fthanhtra.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fvan-ban-phap-luat%3Fp_p_id%3D21_WAR_vnpteportalvbpqportlet%26amp%3Bp_p_lifecycle%3D0%26amp%3Bp_p_state%3Dnormal%26amp%3Bp_p_mode%3Dview%26amp%3Bp_p_col_id%3Dcolumn-1%26amp%3Bp_p_col_pos%3D1%26amp%3Bp_p_col_count%3D2%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keyword%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_loaiVanBan%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_coQuanBanHanh%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_linhVuc%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_startDate%3D01%252F01%252F2000%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_endDate%3D11%252F11%252F2020%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_cur%3D4%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_delta%3D10%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keywords%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_advancedSearch%3Dfalse%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_andOperator%3Dtrue
https://thanhtra.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-luat?p_p_id=21_WAR_vnpteportalvbpqportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_id=15221&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_previousURL=https%3A%2F%2Fthanhtra.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fvan-ban-phap-luat%3Fp_p_id%3D21_WAR_vnpteportalvbpqportlet%26amp%3Bp_p_lifecycle%3D0%26amp%3Bp_p_state%3Dnormal%26amp%3Bp_p_mode%3Dview%26amp%3Bp_p_col_id%3Dcolumn-1%26amp%3Bp_p_col_pos%3D1%26amp%3Bp_p_col_count%3D2%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keyword%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_loaiVanBan%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_coQuanBanHanh%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_linhVuc%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_startDate%3D01%252F01%252F2000%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_endDate%3D11%252F11%252F2020%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_cur%3D13%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_delta%3D10%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keywords%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_advancedSearch%3Dfalse%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_andOperator%3Dtrue
https://thanhtra.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-luat?p_p_id=21_WAR_vnpteportalvbpqportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_id=15221&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_previousURL=https%3A%2F%2Fthanhtra.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fvan-ban-phap-luat%3Fp_p_id%3D21_WAR_vnpteportalvbpqportlet%26amp%3Bp_p_lifecycle%3D0%26amp%3Bp_p_state%3Dnormal%26amp%3Bp_p_mode%3Dview%26amp%3Bp_p_col_id%3Dcolumn-1%26amp%3Bp_p_col_pos%3D1%26amp%3Bp_p_col_count%3D2%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keyword%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_loaiVanBan%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_coQuanBanHanh%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_linhVuc%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_startDate%3D01%252F01%252F2000%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_endDate%3D11%252F11%252F2020%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_cur%3D13%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_delta%3D10%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keywords%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_advancedSearch%3Dfalse%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_andOperator%3Dtrue
https://thanhtra.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-luat?p_p_id=21_WAR_vnpteportalvbpqportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_id=15220&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_previousURL=https%3A%2F%2Fthanhtra.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fvan-ban-phap-luat%3Fp_p_id%3D21_WAR_vnpteportalvbpqportlet%26amp%3Bp_p_lifecycle%3D0%26amp%3Bp_p_state%3Dnormal%26amp%3Bp_p_mode%3Dview%26amp%3Bp_p_col_id%3Dcolumn-1%26amp%3Bp_p_col_pos%3D1%26amp%3Bp_p_col_count%3D2%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keyword%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_loaiVanBan%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_coQuanBanHanh%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_linhVuc%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_startDate%3D01%252F01%252F2000%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_endDate%3D11%252F11%252F2020%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_cur%3D13%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_delta%3D10%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keywords%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_advancedSearch%3Dfalse%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_andOperator%3Dtrue
https://thanhtra.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-luat?p_p_id=21_WAR_vnpteportalvbpqportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_id=15220&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp&_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_previousURL=https%3A%2F%2Fthanhtra.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fvan-ban-phap-luat%3Fp_p_id%3D21_WAR_vnpteportalvbpqportlet%26amp%3Bp_p_lifecycle%3D0%26amp%3Bp_p_state%3Dnormal%26amp%3Bp_p_mode%3Dview%26amp%3Bp_p_col_id%3Dcolumn-1%26amp%3Bp_p_col_pos%3D1%26amp%3Bp_p_col_count%3D2%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keyword%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_loaiVanBan%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_coQuanBanHanh%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_linhVuc%3D0%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_startDate%3D01%252F01%252F2000%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_endDate%3D11%252F11%252F2020%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_cur%3D13%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_delta%3D10%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_keywords%3D%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_advancedSearch%3Dfalse%26amp%3B_21_WAR_vnpteportalvbpqportlet_andOperator%3Dtrue
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54/VBHN-BGTVT ngày 29/9/2022, Nghị định Quy định về Quản lý và bảo vệ

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ);

5. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công

trình xây dựng;

6. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

7. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 13/9/2018, Nghị định về

Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

8. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019, Nghị định về

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

9. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019, Nghị định Quy

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

VI. Nhóm vị trí việc làm: Quản lý chính quyền địa phương, thi đua

khen thưởng, cải cách hành chính (Mã chuyên ngành: CN6)

(Dành cho thí sinh dự thi vào: Phòng Nội vụ các huyện: Con Cuông, Quế

Phong, Kỳ Sơn)

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa

phương ngày 22/11/2019;

2. Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Luật

số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi

đua, Khen thưởng;

3. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

4. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố

thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP;

5. Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định

về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

6. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành

Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030;

7. Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ Nội vụ về việc

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
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VII. Nhóm vị trí việc làm Quản lý môi trường (Mã chuyên ngành:

CN7)

(Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện:

Kỳ Sơn, Quỳ Hợp và thị xã Cửa Lò)

1 .   L u ậ t   B ả o   v ệ   m ô i   t r ư ờ n g   n ă m   2 0 2 2 ; 

2 .   L u ậ t   đ a   d ạ n g   s i n h   h ọ c   n ă m   2 0 0 8 ; 

3 .  N g h ị  đ ị n h  s ố  0 8 / 2 0 2 2 / N Đ - C P  n g à y  1 0 / 0 1 / 2 0 2 2  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y 

đ ị n h   c h i   t i ế t   m ộ t   s ố   đ i ề u   c ủ a   L u ậ t   B ả o   v ệ   m ô i   t r ư ờ n g ; 

4 .  N g h ị  đ ị n h  s ố  0 6 / 2 0 2 2 / N Đ - C P  n g à y  0 7 / 0 1 / 2 0 2 2  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y 

đ ị n h   g i ả m   n h ẹ   p h á t   t h ả i   k h í   n h à   k í n h   v à   b ả o   v ệ   t ầ n g   ô   –   d ô n ; 

5 .  N g h ị  đ ị n h  s ố  6 5 / 2 0 1 0 / N Đ - C P  n g à y  1 1 / 6 / 2 0 1 0  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h 

c h i   t i ế t   v à   h ư ớ n g   d ẫ n   t h i   h à n h   m ộ t   s ố   đ i ề u   c ủ a   L u ậ t   Đ a   d ạ n g   s i n h   h ọ c ; 

6 .  N g h ị  đ ị n h  s ố  1 6 0 / 2 0 1 3 / N Đ - C P  n g à y  1 2 / 1 1 / 2 0 1 3  c ủ a  C h í n h  p h ủ  v ề 

t i ê u  c h í  x á c  đ ị n h  l o à i  v à  c h ế  đ ộ  q u ả n  l ý  l o à i  t h u ộ c  d a n h  m ụ c  l o à i  n g u y  c ấ p , 

q u ý ,  h i ế m  đ ư ợ c  ư u  t i ê n  b ả o  v ệ ;  N g h ị  đ ị n h  s ố  6 4 / 2 0 1 9 / N Đ - C P  n g à y  1 6 / 7 / 2 0 1 9 

c ủ a  C h í n h  p h ủ  s ử a  đ ổ i  b ổ  s u n g  N g h ị  đ ị n h  s ố  1 6 0 / 2 0 1 3 / N Đ - C P  n g à y 

1 2 / 1 1 / 2 0 1 3   c ủ a   C h í n h   p h ủ ; 

7 .  T h ô n g  t ư  s ố  0 1 / 2 0 2 2 / T T - B T N M T  n g à y  0 7 / 0 1 / 2 0 2 2  c ủ a  B ộ  T à i 

n g u y ê n  v à  M ô i  t r ư ờ n g  q u y  đ ị n h  c h i  t i ế t  t h i  h à n h  L u ậ t  B ả o  v ệ  m ô i  t r ư ờ n g  v ề 

ứ n g   p h ó   v ớ i   b i ế n   đ ổ i   k h í   h ậ u ; 

8 .  T h ô n g  t ư  s ố  0 2 / 2 0 2 2 / T T - B T N M T  n g à y  1 0 / 0 1 / 2 0 2 2  c ủ a  B ộ  T à i 

n g u y ê n  v à  M ô i  t r ư ờ n g  q u y  đ ị n h  c h i  t i ế t  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  L u ậ t  B ả o  v ệ  m ô i 

t r ư ờ n g . 

VIII. Nhóm vị trí việc làm Quản lý thương mại, dịch vụ, công thương

(Mã chuyên ngành: CN8)

(Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Quản lý thương mại Sở Công

Thương; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp; Đô Lương

(VTVL Quản lý công thương))

1. Luật Thương mại năm 2005 số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Văn bản
hợp nhất sổ 03/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017 về Luật Thương mại;

2. Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 số 59/2010/QH12
ngày 17/11/2010; Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng;

3. Luật Cạnh tranh năm 2018 số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018; Nghị định
số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh
tranh;
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4. Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương
mại điện tử;

5. Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh
doanh khí;

6. Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý

hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông tư số 10/2018/TT-BCT

ngày 24/5/2018 cửa Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị

định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động

kinh doanh theo phương thức đa cấp.

IX.  Nhóm vị trí việc làm Quản lý công nghiệp (Mã chuyên ngành:

CN9)

(Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Quản lý công nghiệp Sở Công

Thương; phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Đàn)

1. Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 24/5/2012 của Chính phủ về khuyến
công;

2. Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát
triển công nghiệp hỗ trợ;

3. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

4. Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý,
phát triển cụm công nghiệp;

5. Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ
sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2018 của Chính
phủ về quản lý,phát triển cụm công nghiệp;

6. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định
về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

7. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

X. Nhóm vị trí việc làm quản lý y tế, dược (Mã chuyên ngành: CN10)

(Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Quản lý dược Sở Y tế; phòng Y tế các

huyện: Nghĩa Đàn, Hưng Nguyên)

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

2. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 04/6/2016;

3. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày

21/11/2007;

4. Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ về thực hiện
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Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

5. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Dược;

6. Thông tư số 07/2014/TT - BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế, quy định

quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở

y tế;

7. Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định

việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

8. Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/5/2021 của Bộ Y tế về thực hiện

quy chế dân chủ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

9. Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 11/12/2015 của

Bộ Y tế, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở

Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng y tế thuộc

UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

10. Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban

hành "Quy định về y đức".

XI. Nhóm vị trí việc làm: Quản lý cơ sở lưu trú, quản lý du lịch (Mã

chuyên ngành: CN11)

(Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Quản lý cơ sở lưu trú Sở Du lịch;

phòng Văn hóa Thông tin huyện Con Cuông)

1. Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001;

2. Luật số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Di sản văn hóa; 

3. Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

4. Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật di sản văn hóa;

5. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định

về quản lý và tổ chức lễ hội;

6. Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

7. Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban chấp

hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

8. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát
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triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

9. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về Sửa

đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà

nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Thông tư số 08/2021/TT_BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hóa,

Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn

hóa, thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và thể thao, Sở Du lịch thuộc UBND cấp

tỉnh; phòng Văn hóa và thông tin thuộc UBND cấp huyện.

XII. Vị trí việc làm Kỹ thuật an toàn môi trường, an toàn thực phẩm

(Mã chuyên ngành: CN12)

(Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Kỹ thuật – An toàn – Môi trường Sở

Công Thương)

1. Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

2. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày
20/6/2017;

3. Luật Hóa chất ngày 21/11/2007;

4. Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

5. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

6. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

7. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định
chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ
trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

8. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

9. Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

10. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

XIII. Vị trí việc làm Quản lý xuất nhập khẩu – hợp tác quốc tế (Mã

chuyên ngành: CN13)

(Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Quản lý xuất nhập khẩu Sở Công

Thương)

1. Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017 số 05/2017/QH14 ngày

12/6/2017;

2. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương;
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3. Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định

chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

4. Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định

chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân

nước ngoài tại Việt Nam;

5. Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định

chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán

hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

6. Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ

thương mại;

7. Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định

chi tiết về hoạt động thương mại biên giới;

8. Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh

doanh xuất khẩu gạo;

9. Các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: CPTPP, EVFTA, RCEP.

XIV. Nhóm vị trí việc làm: Quản lý trồng trọt, nông lâm nghiệp, chăn

nuôi, chính sách nông nghiệp, khoa học công nghệ (Mã chuyên ngành:

CN14)

(Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện: Quỳ

Châu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Kỳ Sơn, Yên Thành; phòng Kinh tế thị xã Thái

Hòa)

1. Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

2. Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

3. Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản

lý phân bón;

4. Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

5. Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng

dẫn chi tiết Luật chăn nuôi, có hiệu lực từ ngày 05/3/2020;

6. Nghị định số 31/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị

định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một

số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ Quy

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm

dịch thực vật;
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7. Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định

xử phát vi phạm hành chính về chăn nuôi, có hiệu lực từ ngày 20/4/2021.

8. Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ quy định

xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi,

thủy sản, có hiệu lực từ ngày 22/6/2018.

9. Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong

lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi, có hiệu lực

từ ngày 10/01/20222.

10. Thông tư số 14/2015/TTLT -BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ

Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển

nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

XV. Vị trí việc làm Quản lý công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình

(Mã chuyên ngành: CN15)

(Dành cho thí sinh dự thi vào phòng Dân số - KHHGĐ Chi cục Dân số -

KHHGĐ)

1. Pháp lệnh dân số ngày 09/01/2003; Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp

lệnh dân số ngày 27/12/2008;

2. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung

ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

3. Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030;

4. Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025;

5. Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến

năm 2030”;

6. Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030; 

7. Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế

hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy làm công tác Dân số -

Kế hoạch hóa gia đình;

8. Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 của Hội đồng nhân

dân tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách về công tác dân số trên địa bàn

tỉnh Nghệ An.
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XVI. Nhóm vị trí việc làm: Hành chính, tổng hợp, tiếp nhận xử lý đơn

thư (Mã chuyên ngành: CN16)

(Dành cho thí sinh dự thi vào Văn phòng Sở Xây dựng; Văn phòng HĐND

– UBND các huyện: Con Cuông, Nam Đàn, Quỳ Châu)

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 02/11/2019;

3. Luật Tiếp công dân năm ngàv 25/11/2013;

4. Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ quy định

việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định

hành chính;

5. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến

kiểm soát thủ tục hành chính;

6. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

7. Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về sửa đổi bổ sung một

số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

8. Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định

chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

9. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định

việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

10. Nghị định sổ 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 tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng

9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương.

XVII. Vị trí việc làm Văn thư, lưu trữ (Mã chuyên ngành: CN17)

(Dành cho thí sinh dự thi vào Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn

phòng HĐND – UBND huyện Tân Kỳ)

1. Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;
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2. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018;

3. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/1/2013 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều Luật Lưu trữ;

4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công

tác văn thư;

5. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý

và sử dụng con dấu;

6. Nghị Định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định

một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước;

7. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính

phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành

chính nhà nước;

8. Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định

về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các

cơ quan, tổ chức;

9. Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ

Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản trong cơ

quan nhà nước;

10. Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội

vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu

lưu trữ điện tử.
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