
Phụ lục 2: DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐXTVC ngày     /6/2022 của Hội đồng xét tuyển 

viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT) 

TT 

Nhóm vị 

trí việc 

làm 

Tổng hợp nội dung ôn tập xét tuyển viên chức 

HẠNG III 

1 Nhóm 1 

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội 

Luật Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 

2013 của Quốc hội 

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về 

khuyến nông 

2 Nhóm 2 

Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018  

Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội 

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 5 năm 

2018 về khuyến nông 

3 Nhóm 3 

Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội 

Thông tư 26/2016/BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 

Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản 

4 Nhóm 4 

Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/5/2018 về khuyến nông 

5 Nhóm 5 

Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 5 năm 

2018 về khuyến nông 

6 Nhóm 6 

Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội 

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2018 của 

Quốc hội 

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 5 năm 

2018 về khuyến nông 

7 Nhóm 7 

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 5 năm 

2018 về khuyến nông 

Quyết định 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025. 



2 

TT 

Nhóm vị 

trí việc 

làm 

Tổng hợp nội dung ôn tập xét tuyển viên chức 

8 Nhóm 8 

Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản 

xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch 

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập 

trung 

Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng Hướng 

dẫn về Quy hoạch xây dựng nông thôn 

 

9 
Nhóm 9 

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 15 tháng 11 

năm 2017 

Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực 

lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp 

10 Nhóm 10 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ Quy định về công 

tác Văn thư 

11 Nhóm 11 

Luật Kế toán số 88/2015/QH13, ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội 

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật kế toán 

Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 

Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 

12 Nhóm 12 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ Quy định về công 

tác Văn thư 

Hạng IV 

1 Nhóm 1 
Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ban hành ngày 25 tháng 11 

năm 2013 của Quốc hội 

2 Nhóm 2 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội 

3 Nhóm 3 

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 15 tháng 11 

năm 2017 

Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực 

lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

4 Nhóm 4 

Luật Kế toán số 88/2015/QH13, ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội 

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật kế toán 
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