
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 2), KỲ TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2021
 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày…….tháng 4 năm 2021

 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

I. NGÀNH, LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 
tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Tổng hợp thông tin - dân nguyện (Văn 
phòng HĐND tỉnh); Vị trí Chuyên trách giúp HĐND (Văn phòng 
HĐND&UBND các huyện: Ninh Giang, Tứ Kỳ); Vị trí Hành chính một cửa 
(Văn phòng HĐND&UBND các huyện: Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện); Vị 
trí Hành chính tổng hợp (Văn phòng HĐND&UBND các huyện: Ninh Giang, 
Tứ Kỳ, Thanh Hà, Kim Thành, thành phố Hải Dương; Chi cục Kiểm lâm trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng Sở Tài chính); Vị trí Tổng hợp 
chung (Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh); Vị trí Quản trị công sở 
(Văn phòng Sở Tài chính); Vị trí Thông tin tuyên truyền (Văn phòng Sở Nông 
nghiệp và PTNT).

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 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 số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 
22/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật;

4. Nghị định số 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;

5. 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;

6. Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, 
định hướng đến 2025.

II. NGÀNH, LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 
tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Theo dõi công tác ngoại vụ (Phòng 
Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh).

1. Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương 
về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài;
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2. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 
tục triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;

3. Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam;

4. Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy 
định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận các hình thức khen 
thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

5. Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng 
ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

6. Quyết định số 3287/QĐ-BNG ngày 21/8/2016 của Bộ Trưởng Bộ 
Ngoại giao về việc ban hành mẫu một số văn bản giao dịch đối ngoại của địa 
phương;

7. Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao về 
hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 
công vụ, và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực; 

8. Thông Thông tư số 05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 của Bộ Ngoại 
giao hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa 
phương.

III. NGÀNH, LĨNH VỰC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC - NỘI VỤ

1. Lĩnh vực Tổ chức, cải cách hành chính
Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm tại 

các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý nhân sự và đội ngũ (Chi cục Thủy 
lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT); Vị trí Cải cách hành chính (Phòng Nội 
vụ thuộc UBND huyện Tứ Kỳ); Vị trí Quản lý chính quyền địa phương và Công 
tác thanh niên (Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Bình Giang).

1.1. Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 (các 
Chương: I, IV);

1.2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 
Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

1.3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 
19/6/2015;

1.4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

1.5. Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ngày 17/4/2015 
về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

1.6. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 
giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

1.7. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử 
lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
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1.8. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí 
việc làm và biên chế công chức;

1.9. 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.

2 Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 

tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý thi đua - Khen thưởng (Phòng 
Nội vụ thuộc UBND các huyện: Ninh Giang, Bình Giang).

2.1. Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
2.2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 

14 tháng 6 năm 2005;
2.3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 16 tháng 11 năm 2013;
2.4. 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;
2.5. Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 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;

2.6. Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ về bãi 
bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội 
vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 
31/7/2017 của Chính phủ;

3. Lĩnh vực Tôn giáo
Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 

tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý Tôn giáo (Phòng Nội vụ thuộc 
UBND các huyện: Ninh Giang, Bình Giang).

3.1. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 
Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

3.2. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016;
3.3. Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;
3.4. Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (những nội 
dung về nhiệm vụ, quyền hạn về công tác tôn giáo).
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4. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ
Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 

tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Văn thư kiêm lưu trữ (Văn phòng 
HĐND&UBND huyện Tứ Kỳ); Vị trí Văn thư (Văn phòng Sở Y tế).

4.1. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 01/11/2011;
4.2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
4.3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư.
4.4. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2106 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng con dấu;
4.5. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ 
quan;

4.6. Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;

4.7. Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ quy 
định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

IV. NGÀNH, LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 
tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Các vị trí việc làm tuyển dụng tại các phòng 
chuyên môn thuộc Sở Tài chính; Vị trí Quản lý tài chính - ngân sách (Phòng Tài 
chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã: Bình Giang, Tứ Kỳ, Kinh 
Môn, Thanh Hà, Thanh Miện); Vị trí Kế toán (Phòng Kế hoạch - Tài chính 
thuộc Sở Y tế; Văn phòng HĐND&UBND thành phố Chí Linh); Vị trí Theo dõi 
công tác kinh tế - ngân sách (Phòng Tổng hợp thuộc HĐND tỉnh); Vị trí Tổng 
hợp Tài chính - Ngân sách (Phòng Kinh tế thuộc Văn phòng UBND tỉnh); Vị trí 
Quản lý tài chính - kế toán (Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và 
PTNT); Vị trí Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân (Phòng Tài chính - Kế hoạch 
thuộc UBND các huyện, thị xã: Cẩm Giàng, Bình Giang, Kinh Môn).

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
4. 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;
5. 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;
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6. Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy 
định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 
theo niên độ ngân sách hàng năm;

7. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

8. Quyết định số 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn  2021 - 2025.

V. NGÀNH, LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 
tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Thẩm định chủ trương đầu tư (Phòng 
Đấu thầu, thẩm định và Giám sát, Sở Kế hoạch và Đầu tư); Vị trí Quản lý kế 
hoạch và đầu tư (Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã: 
Tứ Kỳ, Kinh Môn, Thanh Hà, Kim Thành; Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư); Vị trí Quản lý đăng ký kinh doanh (Phòng Đăng ký kinh 
doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

1. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
2. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
3. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
4. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp;
5. Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;
6. Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

7. Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản 
lý và sử dụng vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ 
nước ngoài.

VI. NGÀNH, LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 
tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý về lao động, việc làm và dạy 
nghề  (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND các huyện: Bình 
Giang, Kim Thành); Vị trí Tiền lương và bảo hiểm (Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố: Bình Giang, Tứ Kỳ, 
Kinh Môn, Chí Linh); Vị trí Thực hiện chính sách người có công (Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện Thanh Hà).

1. Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
2. Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;
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3. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều 
kiện lao động và quan hệ lao động;

4. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 
02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020;

5. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 
cách mạng;

6. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy 
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

7. Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2017 của Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với 
người làm công tác xã hội;

VII. NGÀNH, LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 

tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý trồng trọt (Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Vị trí 
Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) thuộc Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn thuộc UBND các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang.

1.1. 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 
(Gồm các Điều: 9, 10, 13, 14);

1.2. Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy 
định về quản lý phân bón (gồm các điều: 2, 3, 15, 17, 24, 26);

1.3. Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ  về cơ 
chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt 
hại do thiên tai, dịch bệnh;

1.4. Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 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; 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 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

1.5. QCVN 01-38:2010/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng ban hành ngày 10/12/2010 
kèm theo Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn.

2. Lĩnh vực Nông - Lâm - Thuỷ sản
Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 

tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý chế biến và thương mại nông, 
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lâm, thủy sản (Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn).

2.1. 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;

2.2. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

2.3. Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2.4. Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm 
thuỷ sản;

2.5. Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của 
liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng 
dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

3. Lĩnh vực Kiểm lâm
Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 

tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Kiểm lâm (Chi cục Kiểm lâm trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT); Vị trí Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên 
nhiên (Phòng Nghiệp vụ tổng hợp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT).

3.1. Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;
3.2. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về 

Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách;
3.3. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp;
3.4. Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa 

đổi bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP;
3.5. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về 

quản lý rừng động vật nguy cấp quý hiếm;
3.6. Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 22/4/2019 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp;
3.7. Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.
4. Lĩnh vực Thuỷ lợi - Đê điều
Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 

tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Phòng, chống thiên tai (Chi cục Thủy 
lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT).

4.1. Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

https://www.tracuuphapluat.info/2018/12/nghi-dinh-15-2018-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham.html
https://www.tracuuphapluat.info/2018/12/nghi-dinh-15-2018-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham.html
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4.2. Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

4.3. Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai 
thác, bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều (Trừ các Điều: Từ Điều 5 đến Điều 12; 
từ Điều 20 đến Điều 25; Điều 28, Điều 29, Điều 32);

4.4. Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 
thiên tai; khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều;

4.5. Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.

5. Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 

tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quy hoạch và xây dựng chính sách di 
dân, tái định cư (Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn); Vị trí Quản lý kinh tế hợp tác xã và trang trại (Chi cục 
Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Vị trí 
Theo dõi xây dựng nông thôn mới (Phòng Nông nghiệp và PTNT thuộc UBND 
huyện Ninh Giang).

5.1. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về 
chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp;

5.2. Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát 
triển ngành nghề nông thôn;

5.3. Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt 
động trong lĩnh vực nông nghiệp;

5.4. Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí kinh tế trang trại;

5.5. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016 - 2020;

5.6. Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên 
giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định 
hướng đến năm 2020;

5.7. Quyết định số 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn  2021 - 2025.
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VIII. NGÀNH, LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 

tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý đất đai  (Phòng Tài nguyên và 
Môi trường thuộc UBND các huyện, thị xã: Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Kinh Môn); Vị 
trí Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản (Phòng Tài nguyên và Môi trường 
thuộc UBND các huyện, thị xã: Cẩm Giàng, Bình Giang, Kinh Môn); Vị trí 
Quản lý môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, 
thị xã: Ninh Giang, Cẩm Giàng, Kinh Môn).

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
2. 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;
3. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
4. 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;
5. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
6. 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; 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;

7. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

8. Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
Luật Bảo vệ môi trường.

IX. NGÀNH, LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 

tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Tổng hợp xây dựng cơ bản (Phòng 
Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng thuộc Văn phòng UBND tỉnh); Vị trí 
Quản lý giao thông vận tải (Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện: 
Cẩm Giàng, Kim Thành, Thanh Miện; Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND: thị 
xã Kinh Môn, thành phố Chí Linh).

1. Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
3. 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;
5. 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 kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
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6. Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 11/4/2016 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;

7. 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; 

8. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng.

X. NGÀNH, LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI
Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 

tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp (Phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Chí Linh; Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng thuộc UBND các huyện: Cẩm Giàng, Thanh Miện); Vị trí Quản lý thương 
mại (Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện Cẩm Giàng).

1. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
2. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 

12/6/2017;
3. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ qui định 

chi tiết  Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
4. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán 
hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

5. Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của 
liên Bộ Công thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, 
cấp huyện.

XI. NGÀNH, LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 

tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý nhà và thị trường bất động sản 
(Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng); Vị trí Quản 
lý chất lượng công trình (Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng); 
Vị trí Quản lý hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị (Phòng Quy hoạch và phát 
triển đô thị thuộc Sở Xây dựng); Vị trí Quản lý quy hoạch - Kế hoạch (Phòng 
Quản lý xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT); Vị trí Quản lý 
xây dựng (Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện: Cẩm Giàng, Bình 
Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Kim Thành, Nam Sách; Phòng Quản lý đô thị thuộc 
UBND thị xã Kinh Môn); Vị trí Quản lý hạ tầng và Phát triển đô thị (Phòng 
Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố Chí Linh).

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/6/2014;
2. Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2014;
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3. 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;

4. Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ hướng 
dẫn Luật Quy hoạch;

5. Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về hướng 
dẫn Luật Kinh doanh bất động sản;

6. Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây 
dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

7. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

8. Nghị định số 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

9. Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về 
Phân cấp công trình xây dựng.

XII. NGÀNH, LĨNH VỰC Y TẾ

Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 
tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý nghiệp vụ y (Phòng Y tế 
thuộc UBND các huyện: Ninh Giang, Tứ Kỳ); Vị trí Quản lý vệ sinh an toàn 
thực phẩm (Phòng Y tế thuộc UBND huyện Ninh Giang); Vị trí Thông tin 
truyền thông về VSAT thực phẩm (Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm trực 
thuộc Sở Y tế).

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
2. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
3. Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ qui định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
4. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng 

dẫn Luật An toàn thực phẩm;
5. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;
6. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
XIII. NGÀNH, LĨNH VỰC THỂ THAO

Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 
tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý về thể dục thể thao (Phòng 
Quản lý thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

1. Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

https://www.tracuuphapluat.info/2018/12/nghi-dinh-15-2018-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham.html
https://www.tracuuphapluat.info/2018/12/nghi-dinh-15-2018-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham.html
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2. Luật số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao;

3. Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

4. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao;

5. Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ Quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao;

6. Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 
của liên Bộ Văn hoá -Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch 
thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hoá 
và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

XIV. NGÀNH, LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 
tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Công nghệ thông tin (Văn phòng 
HĐND&UBND các huyện: Ninh Giang, Cẩm Giàng, Bình Giang).

 1. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

2. Nghị định số 71/2007/NÐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về 
công nghiệp công nghệ thông tin;

3. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy 
định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

4. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy 
định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử 
hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

5. Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan 
nhà nước;

6. Thông tư liên tịch số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT ngày 13/6/2016 của 
liên Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Cơ chế 
một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

7. Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm 
khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin 
điện tử của cơ quan Nhà nước.

https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/VanBan/14521/47_2020_Nd-CP.html
https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/VanBan/14521/47_2020_Nd-CP.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14059/41_2017_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14059/41_2017_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13754/80_2016_TTLT-BTC-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13754/80_2016_TTLT-BTC-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14032/32_2017_TT-BTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14032/32_2017_TT-BTTT.html
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XV. NGÀNH, LĨNH VỰC TƯ PHÁP - PHÁP CHẾ

Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 
tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Trợ giúp pháp lý và hoà giải ở cơ sở 
(Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện Bình Giang); Vị trí Hành chính tư pháp 
(Phòng Tư pháp thuộc UBND thị xã Kinh Môn); Vị trí Phổ biến và theo dõi thi 
hành pháp luật (Phòng Tư pháp thuộc UBND thị xã Kinh Môn); Vị trí Kiểm tra, 
thẩm định văn bản (Phòng Xây dựng kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật 
thuộc Sở Tư pháp); Vị trí Pháp chế (Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn).

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 
22/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật;

2. Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/6/2017;
3. Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
4. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
5. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Luật 

số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý 
vi phạm hành chính;

6. Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

7. Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở;

8. Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

XVI. NGÀNH, LĨNH VỰC THANH TRA

Tài liệu ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm 
tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Thanh tra kinh tế xã hội (Phòng Thanh 
tra giải quyết khiếu nại tố cáo cụm số 1 thuộc Thanh tra tỉnh); Vị trí Thanh tra 
phòng, chống tham nhũng (Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng thuộc 
Thanh tra tỉnh); Vị trí Giải quyết khiếu nại tố cáo (Thanh tra UBND các huyện: 
Cẩm Giàng, Bình Giang); Vị trí Thanh tra (Thanh tra UBND các huyện, thị xã: 
Bình Giang, Kinh Môn).

1. Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
2. Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;
3. Luật Tố cáo số 15/2018/QH14 ngày 12/6/2018;
4. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018;
5. Nghị định số 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;
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6. Nghị định số 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;

7. Nghị định số 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;

8. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
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