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  HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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 8283 /QĐ-HĐTD ngày 04 /11/2022 

của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã) 

 

I. DANH MỤC CHỨC DANH ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG (LĨNH VỰC 

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN MỚI) 

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 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. 

4. 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. 

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

VỰC ĐỊA CHÍNH) 

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 hànhh một số điều của Luật Đất đai. 

3. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi 

thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

4. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

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

VỰC ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG) 

1. Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

2. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4. Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây 

xanh đô thị. 

IV. DANH MỤC CHỨC DANH TƯ PHÁP - HỘ TỊCH 

1. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 



2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2020. 

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

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

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

chứng thực hợp đồng giao dịch. 

V. DANH MỤC CHỨC DANH VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ  

1. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về 

Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

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

tác văn thư. 

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2020. 

VI. DANH MỤC CHỨC DANH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

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

2. 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. 

3. Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. 

VII. DANH MỤC CHỨC DANH VĂN HÓA - XÃ HỘI (LĨNH VỰC 

VĂN HÓA) 

1. Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. 

2. Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt 

động Văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 

3. Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 của Quốc hội ngày 21 tháng 6 năm 

2012./. 

……………………………………….. 
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