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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
Cho thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức
vào các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
(Kèm theo Văn bản số 04/HĐKTSH ngày 22/5/2021 của Hội đồng Kiểm tra, sát
hạch tiếp nhận công chức Sở Nông nghiệp và PTNT)
Phần thi: Hiểu biết chung
1. Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
2. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
3. Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản
lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả các đơn vị sự nghiệp công lập.
4. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý
kỷ luật đối với công chức, viên chức;
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;
7. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí
việc làm và biên chế công chức;
8. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào
tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức;
9. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công
tác Văn thư;
10. Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2017 của Chính phủ Quy
định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.
11. Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ quy
định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công
chức chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT;
12. Phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang
(Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND, Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND, Quyết
định số 04/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND)

Phần thi: Nghiệp vụ chuyên ngành
I. Vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý về trồng trọt, Phòng Nông nghiệp
và PTNT huyện Na Hang.
1. Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội;

2. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của
Quốc hội;
3. Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ về Quy
định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;
4. Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy
định về quản lý phân bón;
5. Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông
nghiệp hữu cơ;
6. Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 109/2018/NĐCP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ;
7. Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT ban hành danh mục loài cây trồng chính
II. Vị trí việc làm: Chuyên viên Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT
1. Luật
- Luật Thanh tra năm 2010;
- Luật tiếp công dân năm 2013;
- Luật khiếu nại 2011;
- Luật tố cáo 2018
- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.
2. Nghị định
- Nghị định 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.
- Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về
cơ quan được giao thực hiện chức năng chuyên ngành và hoạt động thanh tra
chuyên ngành.
- Nghị định 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về tổ chức và
hoạt động thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- 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.
- Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

- Nghị định 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.
- Nghị định 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.
- Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm
soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức,
đơn vị.

