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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022 

 (Kèm theo Quyết định số: 2535/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND huyện) 

 

I. DANH MỤC CHỨC DANH VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 

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

chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013. 

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

tác văn thư. 

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

lý và sử dụng con dấu. 

4. 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. 

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 định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

II. DANH MỤC CHỨC DANH ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG (LĨNH 

VỰC XÂY DỰNG) 

 1. Luật Xây dựng năm 2014. 

 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. 

 3. Luật Nhà ở năm 2014. 

 4. Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn 

về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

 III. DANH MỤC CHỨC DANH ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG (LĨNH 

VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN MỚI) 

 1. 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. 

2. Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về Quy định tiêu chí kinh tế trang trại. 
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3. Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về 

xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Báo cáo số 782/BC-UBND, ngày 06/12/2021 của UBND huyện Hàm 

Tân về kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện giai đoạn 2016-

2020; Phương hướng, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 

số 05-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ( Khóa XIV). 

IV. DANH MỤC CHỨC DANH TƯ PHÁP - HỘ TỊCH 

1. Luật Hộ tịch năm 2014. 

2. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. 

3. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

4. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp 

bản sảo từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch. 

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

định chi tiết một số điều thi hành Luật Hộ tịch. 

6. Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

7. 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 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Hộ tịch. 
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