
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số #sovb/HĐTD ngày #nbh/12/2022 của Hội đồng tuyển 
dụng Viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022)

I. TÀI LIỆU CHUNG CHO TẤT CẢ LĨNH VỰC

- Luật Viên chức năm 2010 (nghiên cứu Chương I, II).

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức năm 2019 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, II 
Luật Viên chức năm 2010).

II. TÀI LIỆU RIÊNG THEO TỪNG LĨNH VỰC

1. Lĩnh vực Bảo vệ rừng; Bảo vệ rừng (hạng IV)

- Luật Lâm nghiệp năm 2017 (nghiên cứu Chương I, III, IV, V, VI).

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (nghiên cứu Chương I, II, IV, 
V).

- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định số 156/2018/NĐ-CP (nghiên cứu nội dung sửa đổi, 
bổ sung của Chương I, II, IV, V Nghị định số 156/2018/NĐ-CP).

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ Kiểm lâm 
và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (nghiên cứu Chương III).

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý rừng bền vững.

2. Lĩnh vực Chăn nuôi; Chăn nuôi (hạng IV)

- Luật Chăn nuôi năm 2018 (nghiên cứu Chương I, II, III, IV).

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 
chi tiết Luật Chăn nuôi.

- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 
phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

- Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi 
về thức ăn chăn nuôi.

- Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi 
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về hoạt động chăn nuôi và Quyết định số 06/QĐ-BNN-CN ngày 02/01/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính Thông tư 
số 23/2019/TT-BNNPTNT.

- Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi 
về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

3. Lĩnh vực Công nghệ thông tin

- Luật An toàn thông tin mạng 2015 (nghiên cứu Chương I, II, III, IV, VI).

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 
năm 2018 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, II, III, IV, VI 
Luật An toàn thông tin mạng 2015).

- Luật Công nghệ thông tin năm 2006 (nghiên cứu Chương I, II, III, IV).

- Luật Quy hoạch năm 2017 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của 
Chương I, II, III, IV Luật Công nghệ thông tin năm 2006).

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (nghiên cứu Chương 
I, II, III, V).

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (nghiên cứu nội dung sửa 
đổi, bổ sung của Chương I, II, III, V Nghị định số 72/2013/NĐ-CP).

4. Lĩnh vực Đăng kiểm

- Luật Thủy sản năm 2017 (nghiên cứu Chương I, IV, V).

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (nghiên cứu Chương I, 
IV, V).

- Nghị định số 12/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về ngưng 
hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 
Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công 
nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; 
đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

- Điều 5 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 
tư trong lĩnh vực thủy sản.
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5. Lĩnh vực Đất đai

- Luật Đất đai năm 2013 (nghiên cứu Chương I, II, IV, VI, VIII, IX, XI, XIII).

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 
năm 2018 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, II, IV, VI, VIII, 
IX, XI, XIII Luật Đất đai năm 2013).

- 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 (nghiên cứu Chương I, III, IV).

- 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.

- Các Nghị định: số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; số 62/2019/NĐ-CP 
ngày 11/7/2019; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020; số 06/2020/NĐ-CP ngày 
03/01/2020 của Chính phủ (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định 
số 47/2014/NĐ-CP và chương I, III, IV Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất.

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 và Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 37/2014/TT-
BTNMT).

6. Lĩnh vực Giao thông

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (nghiên cứu Chương I, III).

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 
năm 2018; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (nghiên cứu nội 
dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, III Luật Giao thông đường bộ năm 2008).

- 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. 

- Các Nghị định số: 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013; 64/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016; 125/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2016; 117/2021/NĐ-CP ngày 
22/12/2021; 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 của Chính phủ (nghiên cứu nội 
dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến Nghị định số 11/2010/NĐ-CP).

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 
vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (nghiên cứu Chương I, II, VI, VII). 
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- Các Thông tư số: 36/2020/TT-BGTVT ngày 24/12/2020; 02/2021/TT-
BGTVT ngày 01/2/ 2021; 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/ 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, II, 
VI, VII Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT).

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị.

- Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị.

7. Lĩnh vực Hành chính; Hành chính (hạng V)

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định 
về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

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

- Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 quy định về chế độ báo 
cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

8. Lĩnh vực Kế toán

- Luật Kế toán năm 2015 (nghiên cứu Chương I, II, III).

- Luật Quản lý thuế năm 2019 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của 
Chương I, II, III Luật Kế toán năm 2015).

- 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 (nghiên cứu Chương I và các mục 1, 2 
Chương II).

- Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung 
của Chương I và các mục 1, 2 Chương II Nghị định số 174/2016/NĐ-CP).

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 
chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

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

9. Lĩnh vực Khoa học công nghệ; Khoa học công nghệ (hạng IV)
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- Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 (nghiên cứu Chương I, II, III, IV).

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 
(nghiên cứu Chương II, III).

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 (nghiên cứu Chương I, 
II, III, IV).

- Luật Đo lường năm 2011 (nghiên cứu Chương I, II, III, IV, V, VI).

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 
năm 2018 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, II, III, IV Luật 
Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 và của chương I, II, III, IV, V, VI 
Luật Đo lường năm 2011).

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ định quy 
định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử (nghiên cứu Chương I, III).

10. Lĩnh vực Khuyến công

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến 
công.

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP 
ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

- Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2012/TT-BCT.

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

- Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

- Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

- Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025.

11. Lĩnh vực Quản lý cảng cá

- Luật Thủy sản năm 2017 (nghiên cứu Chương I, V).
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- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (nghiên cứu Chương I, 
IV, V).

- Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo 
và không theo quy định đến năm 2025”.

- Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai 
thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai 
thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, 
chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong 
lĩnh vực thủy sản (nghiên cứu Điều 3).

12. Lĩnh vực Quản lý điện; Quản lý điện (hạng IV)

- Luật Điện lực năm 2004 của Quốc hội (nghiên cứu Chương I, III, VII).

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012 (nghiên 
cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, III, VII Luật Điện lực năm 2004).

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch 
năm 2018 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, III, VII Luật 
Điện lực năm 2004).

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện.

- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

- Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý 
chiếu sáng đô thị.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung 
của Nghị định số 79/2009/NĐ-CP).

- Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện (trừ khoản 6 Điều 7).

13. Lĩnh vực Quản lý giáo dục
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- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 (nghiên cứu Chương I, II, V, VI và 
mục 1, mục 2 chương III).

- Các Luật: Luật Phí và lệ phí năm 2015; Luật Quy hoạch năm 2017; Luật 
Giáo dục năm 2019 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, II, V, 
VI và mục 1, mục 2 chương III Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014).

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

- Thông tư số 14/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, 
việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp.

- Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh 
viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng.

14. Lĩnh vực Quy tắc đô thị

- 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 (nghiên cứu Chương 
I, IV).

- Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (nghiên cứu Chương I, II, VI).

- 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 (nghiên cứu Chương 
V, VI).

- Các Nghị định: số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013; số 64/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016; số 125/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2016; số 117/2021/NĐ-CP ngày 
22/12/2021; số 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 của Chính phủ (nghiên cứu nội 
dung sửa đổi, bổ sung của Chương V, VI Nghị định số 11/2010/NĐ-CP).

15. Lĩnh vực Thể dục thể thao

- Luật Thể dục, thể thao năm 2006 (nghiên cứu Chương I, II, III, IV, V).

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018 
(nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, II, III, IV, V Luật Thể dục, 
thể thao năm 2006).

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/04/2019 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 (nghiên cứu Chương II).
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- Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao 
quần chúng.

- Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần 
chúng.

- Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động 
thể thao.

16. Lĩnh vực Thông tin; Thông tin (hạng IV)

- Luật Báo chí năm 2016.

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 
năm 2018 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Báo chí năm 2016).

- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành 
chính nhà nước.

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, 
cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

- Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính 
phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

- Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, 
truyền hình.

17. Lĩnh vực Thú y; Thú y (hạng IV)

- Luật Thú y năm 2015 (nghiên cứu Chương I, II, III).

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động 
vật trên cạn (nghiên cứu Chương II và từ phụ lục I đến XIII kèm theo).

- Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 và Thông tư số 
09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương II và từ phụ 
lục I đến XIII kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT).
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- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm 
động vật trên cạn (nghiên cứu Chương I, II).

- Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 
09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, II Thông 
tư số 25/2016/TT-BNNPTNT).

- Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra 
vệ sinh thú y (nghiên cứu Chương I, II).

- Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 09/2016/TT-BNNPTNT (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương 
I, II Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT).

18. Lĩnh vực Thủy sản

- Luật Thủy sản năm 2017 (nghiên cứu Chương I, II, III). 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (nghiên cứu Chương I, 
II, III).

- Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn 
lợi thủy sản.

- Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý giống thủy sản, thức 
ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong 
lĩnh vực thủy sản.

19. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

- 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.

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy 
tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.
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- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng 
vụ việc trợ giúp pháp lý.

- Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp 
lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 
12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 
hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp 
pháp lý.

- Thông tư 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
ban hành Thông tư ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.

20. Lĩnh vực Trồng trọt; Trồng trọt (hạng V)

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013.

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 
năm 2018 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật năm 2013).

- Luật trồng trọt năm 2018.

- 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.

- Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ 
phẩm cây trồng.

21. Lĩnh vực Văn hóa; Văn hóa (hạng IV)

- Luật Thư viện năm 2019 (nghiên cứu Chương I, III, IV).

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Thư viện (nghiên cứu mục 2, 3, 6 Chương II).

- Luật Du lịch năm 2017 (nghiên cứu Chương I, IV, VI, VII).

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch (nghiên cứu Chương III).

- Luật Di sản văn hóa năm 2001 (nghiên cứu Chương I, II, III, IV)

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 
(nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, II, III, IV Luật Di sản văn 
hóa năm 2001).
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- 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.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
(nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 98/2010/NĐ-CP).

22. Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ; Văn thư (hạng IV)

- Luật Lưu trữ năm 2011 (nghiên cứu Chương I, II, III, IV).

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ (nghiên cứu Chương I, II, III).

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

- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Chính phủ về gửi, 
nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

23. Lĩnh vực Xây dựng; Xây dựng (hạng IV)

- Luật Đầu tư công năm 2019 (nghiên cứu Chương I, IV).

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 (nghiên cứu nội 
dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, IV Luật Đầu tư công năm 2019).

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung 
của Chương I, IV Luật Đầu tư công năm 2019).

- Luật Xây dựng năm 2014 (nghiên cứu Chương I, III, IV, V, VI, VII, VIII).

- Các Luật: Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, 
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2016; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Luật 
Kiến trúc năm 2019; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 
2020 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương I, III, IV, V, VI, VII, 
VIII Luật Xây dựng năm 2014).

- 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 (nghiên cứu Mục 2 
Chương II). 

- 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 (nghiên cứu Chương I, II, III). 

24. Lĩnh vực Xúc tiến đầu tư



12

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 (nghiên cứu nội 
dung sửa đổi, bổ sung của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017).

- Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa.

- Luật Đầu tư năm 2020 (nghiên cứu Chương I, II, III, IV).
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật 
Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án 
dân sự năm 2022 (nghiên cứu Điều 3).

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (nghiên cứu Chương 
I, II, III, IV, VII).
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