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1. Chuyên ngành hiểu biết chung: Luật Cán bộ, công chức số 

22/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa 

XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008. 

2. Các chuyên ngành: 

2.1. Chuyên ngành Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBNd ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo 

vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2.1. Chuyên ngành Quản lý Kinh tế hợp tác xã và trang trại, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Luật Hợp tác xã số 23/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 

- Thông tư số 27/2011/TT-BNNVPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng 

nhận kinh tế trang trại. 

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giao đoạn 2016-2020.  

- Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế 

trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về chính sách phát triển kinh tế Hợp tác xã nông, lâm 

nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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2.3. Chuyên ngành Quản lý bảo hiểm y tế, Sở Y tế: 

- Luật Bảo hiểm y tế. 

- Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. 

- Thông tư Liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ 

Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật bảo hiểm y tế. 

- Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Quy định 

đăng ký khám chữa bảo hiểm y tế bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa 

bệnh bảo hiểm y tế. 

2.4. Chuyên ngành Quản lý Chăn nuôi, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên: 

- Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 

năm 2004. 

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý 

thức ăn chăn nuôi, thủy sản. 

- Nghị đinh số 119/2013/NĐ-CP ngày  09/10/2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.   

- Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển 

rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. 

- Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn).  

- Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.  

- Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư; kinh doanh tại văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. 

- QCVN 01-14: 2010/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư số 

04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia. 

2.5. Chuyên ngành Quản lý nghiệp vụ y, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: 

- Luật khám, chữa bệnh ngày 23/11/2009 

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007. 

- Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ 

Y tế - Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 
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2.6. Chuyên ngành Quản lý giáo dục tiểu học, Ủy ban nhân dân huyện 

Yên Sơn: 

- Quyết định số 16/2002/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2006 cuả Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học. 

  - Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường 

tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia 

  - Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-

BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạọ. 

- Văn bản số 584/SGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018./. 

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức không 

qua thi tuyên năm 2017 thông báo danh mục tài liệu ôn tập./. 
 


