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S: 04/TB-HDTDCCXP TP. Nam Dinh, ngày 28 ththng 6 nàm 2021 

THÔNG BAO 
Danh mic tãi 1iu on tp tuyn ding trong trirôiig hçrp dc bit, xét tuyn chtrc danh Chi 

huy tru'ô'ng quãn sir, thi tuyén cong chtrc xã, phtrông thành phô Nam Bnh nám 2021 

Thc hin Thông báo s 02/TB-UBND ngày 11/01/2021 cüa LTBND thành 
pM Nam Djnh ye vic to chüc tuyên diing cOng chüc xã, phu&ng thành phô Nam 
Djnhnàm2021; 

CAn cir Quyêt djnh thành 1p các Hi dOng tuyên d'çing: Quyet djnh so 
2997/QD-UBND ngày 21/6/2021 cüa UBND thành phô ye vic kin toAn Hi dông 
kim tra, sat hach  cOng chüc x, phtthng thành phô Nam Djnh näm 2021 (tuyên 
dung trong tru&ng hçp d.c bit); Quyêt dnh so 2998/QD-UBND ngày 21/6/202 1 
cUa UBND thành phô ye vic kin toAn Hi dông xét tuyên chüc danh Chi huy 
tru&ng Quân si,r xA, phu?ing thành phô Nam Djnh nArn 2021; Quyêt djnh so 
2999/QD-UBND ngày 2 1/6/2021 cüa UBND thành phô ye vic kin toàn Hi dông 
thi tuyên cOng chi'rc xA, phu?mg thành phô Nam Djnh nAm 2021; 

Hi dOng tuyên diing cOng chüc xA, phuông thành phô Nam Djnh thông báo 
danh miic tài 1iu on tp tuyên diing gOm: 

- Danh miic tAi 1iu on tp mon nghip vv chuyên ngành. 
- Danh miic tài 1iu on tp mon Kiên thirc chung và mon Tin h9c. 

(Co danh myc tài lieu on tp kern theo) 
NIhftng ngi.thi dü diêu kin dir tuyên cAn cü theo hInh thtrc tuyên diing dA duçc 

phân loti tai  Thông báo sO 69/TB-UBND ngày 20/4/2021 cüa UBND thành phô 
Nam Dnh ye danh sách thI sinh dü diêu kin tham gia tuyên diving trong triRmg hp 
dtc bit, xéttuyên chüc danh Chi huy trithng Quân sr, thi tuyên cong chirc phu?ng 
xA thAnh phô Nam Dnh nAm 2021 dê tp trung on tp theo chirc danh cOng chüc và 
linh virc dAng k di,r tuyên. 

Thông báo nay duçic dAng tAi trên Cong thông tin din tü' thành- phô Nam 
Dlnh (dja chi http://thanhpho.narndinh.gov.vn) và niêm yet cong khai tui B phn 
tiêp nhn và trA kêt quA thành phô Nam Djnh, phông Ni vi thành phô. 

Các thông tin khác lien quan den k' tuyên d%rng cong chác xã, phuèng, Hi 
dOng tuyên diing cong chirc xA, phithng thành phO Nam Djnh nAm 2021 s cp 
nhât cu the tai các dia chi nêu trên./.f ,- 

Noinhmn: 
- Länh do UBND Thành phô; • U TICH 
- Các Co quan, dun vj có lien quan; 
- Cong thông tin din ti'r thânh phô; 
- Luu: VT, NC, NV, HSTD. 

Nguyen Th1 Nhw 

TM. HO! BONG 



, MuC TAI LIEU ON TAP 
A 

flHP VV CHUYEN NGANH 
rcdai1iCh huy trtr&ng Quân sir 

1 Nghi quyêt dat 1irdai biê(oan quôc 1n thu XIII E)ang Cong San Viêt Nam 

2. Lut Biên gi6 ièta so 06/2003/QH11 ngày 01 tháng 01 näm 2004. 

3. LuQtt NghTa vi quân sir s 78/201 5/QH 13 ngây 19/6/2015. 

4. Lut Dan quân tir v s 48/2019/QH ngày 22/11/2019. 

5. Lut Lirc hxcmg d? bj dng viên s 53/2019/QH14 ngày 26/11/2019. 

6. Nghj djnh s 72/20201ND-CP ngày 30/6/2020 cüa ChIrih phü quy djnh chi 

tit mt s diu cüa Lut Dan quail tir v v t chüc xây dirng lirc luqng và ch d, 

chInh sách déii vói Dan quân tir v. 

7. Thông tu s 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 cüa B quc phông Quy 

djnh tuyn ch9n và gçi cong dan nhp ngü. 

8. Thông tu s 29/2020/TT-.BQP ngày 10/3/2020 cüa Bt Quc phông Quy 

djnh mi quan h cong tác cüa Ban chi huy quân sir xâ, phung, thj trn và Ban chi 

buy quail sir c quail, t cbi'rc; chirc trách, nhim v'çi,mi quan b cong tác cUa các 

cbüc vi chi buy Dan quân tir v. 

9. Quy djnh s 860/ QyD-BCH ngày 29/3/2018 cüa BO CHQS tinh Nam Djnh 

v cp phát, quãn 1, sir diing trang phiic dan quail tir v. 

10. Huâng dn s 5108/FID-HC ngây 25/11/2020 cüa phOng Hu cn Bô Chi 

buy Quân sir tinE Nam Djnh v vic dAng k quân trang cho tan binh nhp ngü 

nàm 2021. 

11. Thông tu 267/2013/]Tf-BQP ngày 31/12/2013 cüa B Quc phông v quy 

djnh quãn 1, báo dam k5 thu.t cho vu khI, khI tâi, dtn dugc Fçtc quân a dcm vi. 

12. Huéng dn s 2122/HD-QK ngày 10/5/2017 cüa Cic Quân kbi Tng civic 

k5 thut v sp xp, quãn 1, sü diing vu kbI, trang bj. 



ANH MUC  TA! LIIU ON TiP 
NGHIP VV CHUYEN NGANH 
'c danh Van phông - Thng kê 
phii trách cong tác Thng kê) 

1. Lust  T chirc chInh quyn dja phuang ngây 19/6/2015; Lut süa di, b 
sung mt so diêu cUa Lutt To chüc ChInh phü và Lut To chüc chInh quyên dja 
phrnmg ngày 22/11/2019. 

2. Lu.t Can b, cong chüc ngày 13/11/2008; Lust sira dôi, bô sung mt s 
diêu cüa Lut can b, cong chi'rc và 1ut viên chüc ngày 25/11/20 19. 

3. Lust  Thông kê ngày 23/11/2015. 
4. Nghj djnh so 94/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cUa ChInh phü quy djnh chi 

tiêt và huàng dan thi hành mt sO diêu cüa Lut Thông kê. 
5. Nghj djnh so 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cüa ChInh phU ye cong tác 

Van thu. 
6. Chi thj so 26/CT-TTg ngày 05/9/20 16 cüa ThU tung ChInh phU ye tang 

cithng k) 1ut k) cuung trong các c quan hành chInh nhà nithc các cap. 
7. Chi thj sO 10/CT-TTg ngày 22/4/20 19 cUa ThU tucng ChInh phU v vic 

tAng cumg xU 1, ngän chin có hiu qua tInh trng nhUng nhiu, gay phin ha cho 
ngithi dan, doanh nghip trong giãi quyêt cOng vic. 

8. Quyêt djnh sO 1847/QD-TTg ngày 27/12/20 18 cUa ThU tithng ChInh phU ye 

vic phê duyt dé an vAn hóa cong v1i. 

9. Quyêt djnh so 54/201 6/QD-TTg ngày 19/12/2019 cUa ThU tudng ChInh 
phU Ban hành h thông chi tiêu thông kê cap tinh, cap huyn, cap xA. 



DANH' VC TA! LIEU ON TJP 
'iO I1P \T  CHUYEN NGANH 

nh Van phong - Thông ké 
ng tác Van phông HDND-UBND) 

* 

1. Lut T chirc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; Lust  sira di, b 
sung mt so diêu cüa LuQtt To chirc ChInh phU và Lutt To chc chInh quyên dja 
phuccng ngày 22/11/2019. 

2.Lut Can b, cong chüc ngày 13/11/2008; Lut sira di, b sung mt s 
diu cüa Lut can b, cOng chüc và 1ut viên chc ngày 25/11/20 19. 

3. Nghj djnh so 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cUa ChInh phü ye cOng tác 
Vànthu. 

4. Ngh djnh sO 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt 
mt sO diêu và bin pháp thi hãnh Lut ban hành van bàn quy phim pháp li4t.Nghj 
djnh so 154/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü quy djnh sira dOi, bô 
sung mt sO diêu cüa Nghj djnh sO 34/2016/ND-CP ngày 14/5/20 16 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành LuQtt ban hành van bàn quy 
phtm pháp 1ut. 

5. Nghj djnh so 99/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü ye quãn 1 và 
s1r diing con dâu. 

6. Nghj djnh so 92/2009/ND-CP ngày 22/10/2009 cüa ChInh phü ye chirc 
danh, s krcmg, mt so chê d, chInh sách dôi vói can b, cong chi'rc a xã, phuang, 
thj trân và nguôi hoat dng không chuyên trách a cap xã. 

7. Nghj djnh so 112/201 1/ND-CP ngày 05/12/2011 cüa ChInh phU ye cong 
chüc xã, phu&ng, thj trân. 

8. Nghj djnh so 34/2019/ND-CP ngày 24/4/2019 cUa ChInh phü ye vic sira 
dôi, bô sung mt so quy djnh ye can b, cOng chüc cap xã và ngithi hot dng 
không chuyên trách cap xã, a thôn, tO dan phô; 

9. Thông tu sO 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 cüa B Ni vçi hithng dn 
mt sO quy djnh ye can b, cOng chrc cap xä và nguôi hoat  dng khOng chuyên 
trách a cap xä, & thôn, to dan phô. 

10. Chi thj sO 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 cUa Thu tu&ng ChInh phü ye tang 
cu&ng kS'  1ut kr cucrng trong các cci quan hành chinh nhà nuOc các cap. 

11. Chi thj sO 1 0/CT-TTg ngày 22/4/2019 cüa Thu tu&ng ChInh phü ye vic 
tang cu&ng xir , ngän chn có hiu qua tInh trng nhüng nhiu, gay phin ha cho 
ngu&i dan, doanh nghip trong giãi quyêt cOng vic. 

12. Quyêt djnh so 1847/QD-TTg ngày 27/12/2018 cüa Thu tuàng ChInh phü 
ye vic phê duyt dê an yän hóa cOng vi.&I 



TA! LIU ON TI4P 
CHUYEN NGANH 

Chirc da '' i') du'ng - Do thi va Môi trirong 
(Ph. U . at dai - Dôi v&i Phirong) 

1. Lut dt dai ngày 2 113; Van bàn hcip nht Lu.t dt dai s 21/VBHN-
VPQH ngày 10/12/2018 cüa Van phông Quôc hi. 

2. Nghj djnh so 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut pat dai. Nghj djnh so 01/2017/ND-CP ngày 
6/01/2017 cña ChInh phü sira dôi, bô sung mt so nghj djnh quy djnh chi tiêt thi 
hành Lut dat dai. 

3. Nghj djnh so 148/2020/ND-CP ngày 18 tháng 12 nàm 2020 cüa ChInh phü 
sira dôi, bô sung mt so Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut dat dai. 

4. Thông tu so 33/2017/TT-BTNMT ngày 14/12/20 18 cüa B Tài nguyen và 
Môi tnr&ng quy djnh chi tiêt Nghj djnh so 01/2017/ND-CP ngày 6/01/2017 süa 
dôi, bô sung mt so nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Luat  Dat dai. 

5. Nghj djnh sO 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa ChInh phü v xü pht 
vi phtm hành chinh trong lTnh virc dat dai. 

6. Thông tu so 23/20 14/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 cüa B Tài nguyen và 
Môi triRrng quy djnh ye giây chirng nhtn quyên s& hihi nhà a và tài san khác gän 
lien vai dat. 

7. Thông tu so 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 cüa B Tài nguyen và 
Môi trung quy djnh ye ho so dja chInh. 

8. Thông tu sO 27/2018/TT-BTNMT ngây 14/12/2018 cüa B Tài nguyen và 
Môi trung quy djnh ye thông kê, kiêm kê dat dai 1p bàn do hin trng sü diing 
dât./. 



Chfrc 
(Phi trách c 

C TAI LIEU ON TAP 
V CHUYEN NGANH 
ãy dirng - Do thi và Môi trinrng 

o thông, mOi tru'ông - DOi vó'i Phtrô'ng) 

1. Luat Dat dai - 11/20 13; Van ban hçip that Luat  dat dai so 
21/VBHN-VPQH ngày 10/12/20 18 cüa Van phông Quôc hi. 

2. Nghj djnh so 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tit thi hàth mt so diêu cüa Lust  Dat dai. Nghj dnh so 01/2017/ND-CP ngày 
6/01/2017 cüa ChInh phñ sfra dOi, bô sung mt sO nghj djnh quy djnh chi tiêt thi 
hânh Lut dat dai. 

3. Lut Bão v môi tru&ng sO 55/2014/QH13 ngày 23/6/20 14. 
4. Nghj djnh so 19/201 5/ND-CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh phU quy djnh chi 

tit thi bath mt so diêu cüa Lut Bâo v môi tri.rmg. Nghj djnh so 40/2019/ND-
CP ngày 13/5/20 19 cüa Chinh phü sfra dôi, bO sung mOt so diêu cüa các nghj djnh 
quy djth chi tiêt, huàng dan thi hành Luat  bão v môi trrning. 

5. Nghj djnh so 155/2016/ND-CP ngày 18/11/2016 cüa ChIth phü quy dinh 
ye xü phtt vi phm hành chInh trong 11'nh virc bão v môi trtx&ng. 

6. Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa Chinh phü sira d&, b 
sung mt so diêu cüa các nghj djth quy djnh chi tiêt, huâng dan thi hành Luât bâo 
vmôitnr?ng. 

7. Thông tu so 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cüa B Tài nguyen và 
Môi tru?mg quy djnh chi tiêt thi hàth mt so diêu cüa Nghj djnh so 40/201 9/ND-
CP ngày 13/5/20 19 cña ChInh phü sira dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh 
quy djnh chi tiêt, hithng dan thi hành Lu.t bão v mOi tru&ng và quy djth quãn 1 
hoat dng djch vi quan tràc môi trumg. 

8. Lu.t Quy hoach do thj sO 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009. Lu.t süa di, b 
sung mt so diêu cüa 37 1ut có lien quan den quy hoch sO 35/2018/QH14 ngây 
20/11/2018. 

9. Lut giao thông dung b s 23/2008/QH12 ngày 13/1 1/2008.tLf 



UC TA! LIEU ON TiP 
P VJ CHUYEN NGANH 

Chtrc s
Lik,Jnong nghip - xây drng & môi trtrnig 

(Phii tiV ông nghip, môi trtrô'ng- Dôi vói Xã) 

1. Lust  Dt dai ngày 29/11/2013; Van ban hçip nht Lut dAt dai s 
21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 cña Van phông Quôc hi. 

2. Nghj dijnh so 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tit thi bath mt so diêu cüa Luat  Dat dai. Nghj djnh so 01/2017/ND-CP ngây 
6/01/2017 cña ChInh phü sira dôi, ho sung mt so ngh djnh quy djnh chi tiêt thi 
hânh Luât dat dai. 

3. Nghj djnE. so 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa ChInh phü ye xir pht 
vi phtm hành chInh trong limb v1r9 dat dai. 

4. Lu.t Bão v môi tru&ng so 55/2014/QH13 ngày 23/6/20 14. 
5. Nghj djnh so 19/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh phü quy djnh chi 

tit thi hành mt so diêu cüa Lut Bão v môi trung. Nghj djnh so 40/2019/ND-
CP ngày 13/5/201.9 cüa ChInh phü si:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghi djnh 
quy djnh chi tiêt, hithng dAn thi hânh Lut bão v môi trithng. 

6. Nghj djnh so 155/2016/ND-CP ngày 18/11/2016 cüa ChInh phü quy djnh 
ye xir pht vi phm hành chInE trong lTnh vic bâo v môi tning. 

7. Lut Trông trçt sô3 1/2018/QH14 ngày 19/11/2018. 
8. Lut Hçip tác xâ so 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012. 
9. Nghj djnh so 94/2019/ND-CP ngày 13/12/2019 cüa ChInh phü quy djnh chi 

tiêt mt so diêu cüa Lut trông tr9t ye giông cay trông và canh tác. 
10. Luât Bâo v và kiêm dich thuc vat nàm 2013. 
11. Luât Chän nuôi näm 2018. 
12. Lut Hçip tác xä nàm 2012. 
13. Quyêt djnh so 1600/QD-.TTg ngày 16/8/2016 cüa Thu tung ChInh phü 

phê duyt chucing trInh mic tiêu quôc gia xây dirng nông thôn md giai domn 2016-
2020. Quyêt djnh So: 1760/QD-TTg diêu chinh, bô sung quyêt djnh so 1600/QD-
TTg ngày 16/8/2016 cüa Thu tuâng ChInE phü phê duyt chuang trmnh miic tiêu 
quôc gia xây dirng nông thôn mâi giai doan  20 16-2020. 

14. Thông tir so 05/2017-TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 cüa Bô nông nghip 
phát trien nông thôn hithng dan mOt so ni dung thrc hin chixang trInh mic tiêu 
quôc gia xay dirng nông thôn mi giai don 2016 - 2020. Thông tu so 04/2019/TT-
BNNPTNT ngày 01/4/2019 cña B Nông nghip phát triên nông thôn sua di, b 
sung mt so diêu cüa Thông tu so so 02017-TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 cüa 
B nông nghip phát triên nông thôn. 



UC TA! LIEU ON TiP 
iP VJ CHUYEN NGANH 

anh Tãi chInh - Kê toán 

1. Lut K toán s 88/2015/QH näm 2015 ngày 20/11/2015. 

2. Lut Ngân sách nhâ nuâc so 83/201 5/QH 13 ngây 25 tháng 6 nám 2015. 

3. Thông tu s 137/201 7/TT-BTC ngày 25/12/2017 cüa Bô Tài chInh quy 

dinh xét duyt, thm djnh, thông báo và tng hçp quyt toán näm 

4. Nghj djnh sO 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh 

chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Ngân sách Nhà rnthc 11am 2015. 

5. Nghj djnh sO 174/2016/ND-CP ngày 30/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh 

chi tit mt s' diu cüa Luât K toán. 

6. Thông tu sO 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/20 16 cUa B Tài chInh quy 

djnh chi tit và huóng dn thi hánh mt s diu cüa Nghj djnhs 163/201 6/ND-CP 

cüa Chinh phü. 

7. Thông tu s 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/20 16 cüa Bô Tài chInh Huâng 

dn thirc hin cong khai ngân sách nhà nuâc. 

8. Thông tu sO 344/2016iTT-BTC ngày 30/12/2016 cüa B Tài chinh quy djnh v 

quân 1 ngân sách xä và các hott dng tâi chInh khác cüa x, phuè'ng, thj trn. 

9. Thông tu s 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 cüa B Tài chInh Huóng 

dn ch d k toán ngân sách và tài chInh xA. 

10. Thông tu s 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 cüa B Tài chInh hurng 

dk Ch d k toán hành chInh, sir nghip. 



TA! LIU ON TiP 
VTJ CHUYEN NGANH 
Tirpháp-Htjch 

1.BôLuâtdâns 
2. Lut nuôi con nuôi so 52/2010/QH12 ngày 17/6/20 10. 
3. Lut xü 1 vi phm hành chInh s 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012. 
4. Lust Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut s 80/2015/QH13 ngày 

22/6/20 15; Lut Sira di, b sung Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut s 
63/2020/QH 14 ngày 18/6/2020. 

5. Lust h tjch s 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014. 
6. Nghj djnh s 19/201 1/ND-CP ngày 21/3/2011 Quy djnh chi tit thi hành môt 

s diu cüa Lut Nuôi con nuôi; Nghj djnh s 24/2019/ND-CP ngày 5/3/2019 cüa 
ChInh phü sira di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 19/2011/ND-CP ngày 
2 1/3/2011 quy djnh chi tit mt s diu cüa Lut Nuôi con nuôi. 

7. Nghj djnh s 81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tit mt s diu và bin pháp thi hành Lut xü 1 vi phm hành chInh; Nghj djnh s 
97/2017/ND-CP ngày 18/8/2017 ye s1ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh s 
81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 cüa ChInh phü. 

8.Nghj djnh s 123/2015/ND-CP ngày 15/11/2015 cüa ChInh phü quy djnh 
chi ti& mt sé diu và bin pháp thi hành Lut H tjch. 

9. Nghj djnh s 23/2015/ND-CP ngày 16/2/2015 cüa ChInh phü v vic c.p 
bàn sao ti'r s gc, chüng thirc bàn sao ti'r bàn chInh, chCmg thirc chft k và chirng 
thirc hçp dng, giao djch. 

10. Nghj ctjnh s 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phñ quy djnh chi 
tit và bin pháp thi hành Lut ban hành van bàn quy phtm pháp 1ut; Nghi dinh s 
154/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phü sira th, b sung mt 5é diu 
cUa Nghj dijnh s 34/2016 ngày 14/5/2016 cüa ChInh phü. 

11. Quyt djnh sO 619/QD-TTg ngày 08/5/20 17 cña Thu ti.rOng ChInh phü 
ban hành Quy ctjnh v xây drng xã, phuông, thj trn dt chun tip cn pháp 1ut. 

12. Thông tu so 01/2020/TT-BTP ngày 03/03/2020 cüa B Tu pháp quy djnh 
chi ti& và hithng dn thi hành mt sé diu cüa Nghj djnh s 23/201 5/ND-CP ngày 
16/2/2015 cüa ChInh phü v vic cp bàn sao tix s g&, chüng thçrc bàn sao tr bàn 
chInh, chiirng thirc chü k và chrng thirc hcTp dng, giao dch. 

13. Thông tu so 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 cüa B Tu pháp quy djnh 
chi tit thi hành mt s diu cüa Lut H tjch và Nghj djnh s Nghi dinh 
123/2015/ND-CP ngày 15/11/2015 cüaChinh phñ quy ctjnh chi ti& mt 5é diu và 
bin pháp thi hành Lust  H tjch. 

14. Nghj djnh 87/2020/ND-CP ngày 28/7/2020 cüa ChInh phü quy djnh v co 
s& d& 1iu h tjch din tir, däng k h tjch trirc tuyn.7f 



UC TAI LIIU ON TAP 
P VJ CHUYEN NGANH 

anh Van hóa - Xã hôi 
tác Van hóa - thông tin - the thao) 

1. Lut Th diic, th thao s 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Lust sira d&i b 
sung mt so diêu cüa Lut the dijc, the thao so 26/2018/QH14 ngày 14/6/20 18. 

2. Nghj djnh so 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt và huóng dan thi hành mt so diéu cüa Lust The dc, the thao. 

3. Nghj djnh so 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt mt so diêu cüa Lut the d%lc the thao (bäi bó diêu so ii cüa Nghj djnh so 

1 12/20071ND-CP ngay 26/6/2007 cüa ChInh phñ). 
4. Nghj djnh so 54/2019/ND-CP ngày 19/6/2019 cüa ChIrth phü quy dinh v 

kinh doanh djch vi karaoke, djch vii vu trueing. 
5. Thông tu so 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 cüa B Van hóa, 

The thao và Du ljch quy djnh mâu ye to chirc, hoat  dng Va tiêu chI cüa Trung tam 
Van hóa, the thao xã; Thông tix so 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 cüa Bô 
Van hóa, The thao và Du 1ch süa dôi, bô sung Diêu 6, Thông tu so 12/2010/TT-
BVHTTDL. 

6. Nghj djnh s 122/20 1 8/ND-CP ngày 17/9/2018 cüa ChInh phü quy djnh v 
xét tang danh hiu "gia dInh van hóa", "thôn van hOa", " lang van hóa", p van 
hóa", "bàn van boa" "to dan ph van hóa". 

7. Thông tu so 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 cüa B Van boa, th 
thao và du ljch quy djnh chi tiêt tiêu chuân, trInh tçr, thu tVc  xét và cong nhn "C 

quan dat  chuân van hóa", "dan vj dat  chuân van hóa", " doanh nghip dat  chu 
vAn boa". 

8. Thông tu s 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/1/2019 cüa B VAn hóa T& 
thao Du ljch quy djnh ye dánh giá phong trào the thao quân chüng. 

9. Quyêt dijnh so 22/201 8/QD-TTg ngày 08/5/2018 cüa Thu tithng ChInh phü 
v xây dirng, thirc hin huong uâc, quy ithc. 

10. Nghj djnh so 45/2019/ND-CP ngày 21/5/2019 cüa Chinh phü quy dnh xü 
pht vi phm hành chInh trong ljch virc du ljch. 

11. Nghj djnh so 46/2019/ND-CP ngày 2 1/5/2019 cüa ChInh phü quy djnh xü 
pht vi pham hành chInh trong ljch virc the thao. 

12. Nghj djnh 110/2018/ND-CP ngày 29/8/2018 cüa ChInh phü quy djnh ye 
quàn 1 và to chirc lê hi. 

13. Thông tu sO 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 cüa B VAn hóa The 
thao và Du ljch quy djnh bin pháp thirc hin chüc nAng quãn l nhà nrnc v xay 

dung, th%rc hin huo'ng uc, quy uâc. 
14. Ngh dnh so 38/2021/ND-CP ngày 29/3/202 1 cüa ChInh phü quy djnh xü 

pht vi phm hành chInh trong lTnh virc vAn hóa và quãng cáo (Co hiu li;rc tr ngày 
01/6/2021). 

15. Lutt Du ljch ngày 19/6/20 17. 
16. Nghj djnh so 168/2017/NID-CP ngày 3 1/12/2017 cüa ChInh phü quy djnh 

chi tiêt mt so diêu cüa Lut Du ljch. 
17. Thông tu so 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 cüa Bô VAn boa 

Th thao và Du ljch sua dôi, bô sung mt sO diêu cüa Thông tu sé, 06/2017/TT- 



BVHTTDL ngày 15/12/2017 cüa B tru&ng B Van hóa, Th thao và Du ljch quy 
djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lutt Du ljch. 

18. Thông tu so 07/2019/TT-BVHTTDL ngày 30/8/20 19 cüa B Van boa, 
Th thao và Du 1jc hu&ng dn cong tác thi dua, khen thithng ngành Van hóa, The 
thao và Du 1jch 



UC TA! LIW ON TAP 
P VJ CHUYEN NGANH 
nhVãnhóa-Xãhi 
ao dng - Thirong binh và xã hi) 

1. Bô Luât Lao  s' /2019/QH14. 
2. Lust nguôi cao tui s 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009. 
3. Lut BInh dang giâi so 73/2006/QH11. 
4. Nghj djnh so 70/2008/ND-CP ngày 4/6/2008 cüa ChInh phü quy djnh chi 

tiêt thi hành mt so diêu cUa Lut BInh dàng gii. 
5. Nghj djnh so 3 1/2013/ND-CP ngày 09/4/20 13 cüa ChInh phü quy djnh chi 

ti&, hthng dn thi hành mt so diêu cüa pháp 1nh uu dãi nguôi có cong vii cách 
mng. 

6. Nghj djnh so 136/2013/ND-CP ngày 21/10/2013 cüa ChInh phü quy dinh 
chInh sách trçl giCip xä hi dôi vOi dôi tuçlng bâo trq xà hi. 

7. Nghj djnh so 58/2019/ND-CP ngày 0 1/7/2019 cüa ChInh phü quy djnh mirc 
trçf cap, ph%i cap ixu däi dôi vói ngui có cong vOi each mng. 

8. Thông tu so 05/2013/TT-BLDTBXHngày 15/5/2013 cüa B Lao dng - 
Thircng binh và Xã hi Hurng dn ye thu tic 1p Ho so, quãn 1 ho so, thirc hin 
ch ct uu ctâi nguii có cong vi each mnh và than nhân. 

9. Nghj djnh so 07/2021/ND-CP ngày 27/01/2021 cüa ChInh phü quy djnh 
chuân nghèo da chiêu giai doin 2021-2025 (co hiçu ly'c tI ngày 15/3/202]). 

10. Nghj djnh so 221/201 3/ND-CP ngày 30/12/2013 cUa ChInh phU quy djnh 
ch d áp diing bin pháp xir 1 hành chInh dua vào Co sâ cai nghin bat buc. 

11. Nghj djnh 136/2016/ND-CP ngày 09/9/2016 cüa ChInh phü ye sàa dOi, bô 
sung mt sO diêu cüa Nghj djnh sO 221/2013/ND-CP ngày 30/12/2013 cüa ChInh 
phü ye quy djnh chê d áp diing bin pháp x1r 1 hânh chInh dua VO Co S cai 
nghin bat buOc. 

12. Thông tu so 05/2018/TT-BCA ngày 7/02/20 18 cüa B Cong an quy djnh 
vic thu thp tài 1iu, ho so de nghj áp diing bin pháp x1r 1 hành chInh dua vào co 
sO cai nghin bat buc. 

13. Thông tu sO 01/2017/TT-BLDTBXH ngày 02/02/2017 cüa B Lao dng - 
Thuong binh và XA hi quy djnh ye tiêu chuân do due nghê nghip dôi vOi nguOi 
lam cOng tác xã 

(Ph 



UC TAI LIEU ON T3P 
CHtC xA, PHIfNG NAM 2021 
EN TH1C CHUNG 

1. Hiên pháp ni àxã hi chü nghia Vit Nam ngày 28/11/20 13. 
2. Lust To chüc C 1 quyên dja phucing so 77/201 5/QH 13 ngày 19/6/2015; 

Lut sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut To chirc ChInh phü và Lu,t To chirc chInh 
quyên djaphuang so 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019. 

3. Lust  Cánb, cong chrc so 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Lut sira di, 
bô sung mt so diêu cüa Lut can b, cong chi'rc và 1uit viên chirc so 
52/2019/QH14 ngày 25/11/2019. 

4. Lutt Ban hành Van ban quy phtm pháp 14t so 80/201 5/QH13 ngày 
22/6/2015; Lut Si'ra dôi, bô sung Lut Ban hành van ban quy phm pháp 1uQt so 
63/2020/QH 14 ngày 18/6/2020. 

5. Lut phông, chông tham nhUng so 36/20 1 8/QH14 ngày 20/11/2018. 
6. Chi thj so 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 cüa Thu tithng ChInh phü ye tang 

cuô'ng 1ut k ci.rclng trong các cc quan hành chInh nhà nuâc các cap. 
7. Chi thj so 10/CT-TTg ngày 22/4/20 19 cüa Thu tithng ChInh phü ye vic 

tang cu&ng xir 1, ngän chtn Co hiu qua tInh trng nhüng nhiu, gay phiên ha cho 
ngtthi dan, doanh nghip trong giãi quyêt cong vic. 

8. Quyêt djnh so 1847/QD-TTg ngày 27/12/2018 cüa Thu tuâng ChInh phU ye 
vic phê duyt dê an van boa cong v1i. 

9. Nghj djnh so 61/201 8/ND-CP ngy 23/4/2018 cüa ChInh phü ye th?c hin 
cc chê mt cra, mt cüa lien thông trong giâi quyêt thu tiic hành chInh. 

10. Thông tu sO 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa VPCP hithng dn 
thi hành mt sO quy djnh cüa Nghj djnh sO 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa 
ChInh phü ye thirc hin cci chê mt cra, mt cira lien thông trong giái quyêt thu tic 
hành chInh. 

11. Thông tu so 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 quy djnh ye vic cung 
cap djch vi cong trirc tuyên và bâo dam khá näng truy cp thun tin di vói trang 
thông tin din tir hotc cong thông tin din tü cüa c quan nhà nuâc. 

12. Nghj djnh so 92/2009/ND-CP ngày 22/10/2009 cüa ChInh phü ye chirc 
danh, so luçTng, mt so chê d, chInh sách dôi vi can b, cOng chic & xa, phu&ng, 
thj trân và ngu&i hott dng khOng chuyên trách & Cap X. 

13. Nghj djnh so 112/201 1/ND-CP ngây 05/12/2011 cüa ChInh phñ ye cOng 
chiic xa, phuO'ng, thj trân. 

14. Nghj djnh sO 34/2019/ND-CP ngày 24/4/2019 cüa ChInh phu v vic sua 
d&, bO sung mt so quy djnh ye can bO,  cong chüc cap xã và ngu&i hot dông 
khOng chuyên trách cap xã, a thôn, to dan phO. 

15. Thông tu sO 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 cüa B Ni vii huàng dn 
mt sO quy djnh ye can b, cOng chüc cap xã và ngu&i hot dng không chuyên 
trách a cap xã, & thOn, to dan phô. 

16. Nghj djnh sO 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cüa Chinh phü ye cOng tác 
van thu. Z4 

TUY 



C TAI LIEU ON TAP 
! ( ) N TIN HOC 

1. Chuân k5 na /.ng ngh thông tin cci bàn ban hành ti Thông tu 

s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cüa B Thông tin và Truyn thông quy 

djnh Chun k nàng sü diing cong ngh thông tin gm 06 mô dun sau: 

- Mo dun k nàng 01 (Ma IUOl): Hiu bit v CNTT Co bàn. 

- Mo dun k nàng 02 (Ma IU02): Sir diing may tInh co bàn. 

- Mo dun k5 näng 03 (Ma IU03): Xir 1 van bàn co bàn. 

- Mo dun k5 näng 04 (Ma IU04): Si diing bang tInh co bàn. 

- Mo dun k näng 05 (Ma IU05): Sir diing trmnh chiu co bàn. 

- Mo dun k5 nàng 06 (Ma IU06): Sir dicing Internet co bàn. 

2. Nghj djnh s 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cüa ChInh phü v cong tác 

van thu. 

3. Quyt djnh s 28/201 8/QD-TTg ngày 12/7/2018 cüa Thu lirâng Chinh phü v 

vic giri, nhn van btn din tCr giüa các co quan trong h th&ig hành chInh nhà nuic 
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