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cho c6c thi sinh. DO nghi cdc thi sinh ty nghiCn cr?u vh 6n tdp c6c nQi dung theo
hu6ng ddn 6n t6p kdm theo Th6ng b6o ndy.

Tii ligu huong d6n On tQp dugc ding t6i tr6n Trang th6ng tin diQn tir ctra thi xd
Hoii Nhcm tqi dia chi www.hoainhon.binhdinh.eov.vn.
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^xaTM. HOI DONG TUYEN DUNGNoi nhin:
- SdNOi vu (d€ girim s5t);
- Chq t!ch, c6c PCT UBND th! x6;
- Thanh vi6n HQi <16ng tuy€n dpng;
- Trang TTDT thi xe (de dAng tni);
- Trung tam GDNN-GDTX thi xd;
- Ban Quin lf Rrmg phdng h0 thi x5;
- Doi Quin ly trat t.u d6 thi thi x6;
- Trung t6m VH-TT-TT thi xA;
- Trung tdm Dfch vg n6ng nghiQp thi xd;
- Luu: HDTD.

TICH UBND THI XA
Ph4m VIn Chung



HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THÔNG TIN - 

THỂ THAO VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC THỊ XÃ HOÀI NHƠN NĂM 2021 

 

I. THÔNG TIN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 2) 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thang điểm: 100 điểm  

- Cấu trúc:  

+ Câu 1: (30 điểm) Kiến thức chung (dùng chung cho các vị trí) 

+ Câu 2: (40 điểm) Kiến thức chuyên ngành  

+ Câu 3: (30 điểm) Kiến thức ứng với vị trí tuyển dụng. 

II. GIỚI HẠN ÔN TẬP VÀ XÂY DỰNG ĐỀ THI 

1. Giới hạn câu số 1  (Dành cho tất cả các đối tượng) 

- Hiến pháp 2013 ngày 28 tháng 11 năm 2013. 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 năm 2019 (các nội dung liên quan đến viên chức); 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 

năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 năm 2019 (các nội dung 

liên quan đến cấp huyện); 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức (Phần quy định chung, tiêu chí chung và Phần áp 

dụng đối với viên chức); 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2020 

của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (các 

nội dung liên quan đến viên chức); 
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- Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 

2018 về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 

2. Giới hạn câu số 2 và câu số 3 (cho mỗi vị trí tuyển dụng) 

2.1. Đơn vị: Trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao 

2.1.1. Vị trí phóng viên  

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016 được sửa đổi, bổ sung 

tại Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. 

+ Quy định chung (Chương I). 

+ Tổ chức báo chí (Chương III): Điều 25, 26. 

-  Thông tư số 11/2016/TTLT-BTTTTBNV ngày 07/4/2016 Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, 

Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông 

tin và truyền thông. 

Giới hạn: Tiêu chuẩn chung và Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phóng 

viên hạng III. 

- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 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. 

Giới hạn: Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Chương II): Điều 5; 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9. 

- Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 

Giới hạn: Quy định chung (Chương I). 

2.1.2. Vị trí huấn luyện viên thể dục thể thao 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17 tháng 10 

năm 2014 của liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể 

thao. 

2.1.3. Vị trí hướng dẫn viên văn hóa, văn nghệ và thông tin tuyên truyền 

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 về việc Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa. 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=142305
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=142305
https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-112-2007-nd-cp-ngay-26-thang-06-nam-2007/
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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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2012/NĐ-

CP 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 và Nghị định 01/2012/NĐ-CP 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. 

- Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết một số quy định về bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

2.1.4. Vị trí An toàn thông tin mạng 

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2009 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. 

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử 

hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

2.1.5. Vị trí Quản trị viên hệ thống 

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2009 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. 

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 

- Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc Quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ. 

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước. 

2.1.6. Vị trí nhân viên kế toán kiêm văn thư - lưu trữ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-47-2020-nd-cp-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-439384.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-47-2020-nd-cp-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-439384.aspx
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- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 

Giới hạn:  

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 4, 8, 9, 18. 

+ Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp (Chương II): Điều 32. 

- Nghị định số 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: 

Giới hạn: Lập dự toán ngân sách nhà nước (Chương III): Điều 23, 28, 29. 

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 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: 

Giới hạn:  

+ Chấp hành ngân sách nhà nước (Chương IV): Điều 13, 18. 

+ Kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước (Chương V): Điều 26, 27. 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Giới hạn: Toàn bộ nội dung những quy định chung (Chương I) và quy định 

tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế - dân số ; giáo 

dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp (Chương III). 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 

Giới hạn:  

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 4, 5, 6, 13. 

+ Chứng từ kế toán (Chương II): Điều 16, 17, 18, 19, 21. 

+ Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán (Chương III): Điều 51, 52. 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp: 

Giới hạn: Quy định cụ thể (Chương II): Điều 4. 

2.2. Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

2.2.1. Vị trí giáo viên nghề làm vườn 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014. 

Giới hạn: 

+ Quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 4, 5; 

+ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Chương II): Điều 10, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 25; 
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+ Hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp (Chương 

III): Điều 32 đến 45. 

+ Nhà giáo và người học (Chương V). 

- Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành quy định chuẩn về chuyên môn, 

nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

Giới hạn:  

+ Quy định chung (Chương I). 

+ Chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp (Mục1, 

Chương II). 

+ Đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (Chương III). 

- Thông tư số 03/2018/TT- BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 

Giới hạn: 

+ Quy định chung (Chương I). 

+ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý 

thuyết hạng III (Chương II): Điều 9. 

- Thông tư số 23/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

- Cuốn giáo trình hoạt động nghề phổ thông, nghề làm vườn lớp 11, NXB 

Giáo dục Việt Nam năm 2007. 

2.2.2. Vị trí nhân viên văn thư - lưu trữ 

- Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2013; 

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

Giới hạn: 

+ Chương I, Chương II, Chương III và Chương V; 

+ Các Phụ lục kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ về quản lý 

và sử dụng con dấu:  

Giới hạn: Điều 6, Điều 24. 

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018; 

Giới hạn: Điều 8, Điều 26. 
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- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

Giới hạn: Điều 2, 3, 4, 7. 

- Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội 

vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

lưuu trữ. 

Giới hạn:  

+ Những quy định chung (Chương I). 

+ Ngạch Lưu trữ viên (hạng III): Điều 5. 

2.3. Đơn vị: Ban Quản lý Rừng phòng hộ thị xã 

2.3.1. Vị trí kỹ thuật lâm sinh 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 28/11/2017 

Giới hạn:  

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; 

+ Quản lý rừng (Chương III): Điều 33, 34, 35, 36; 

+ Bảo vệ rừng (Chương IV): Điều 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 

+ Phát triển rừng (Chương V): Điều 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51. 

+ Sử dụng rừng (Chương VI): Điều 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 

+ Khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về LN (Chương X): Điều 96. 

- 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 được sửa đổi bổ sung tại Nghị 

định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. 

Giới hạn:  

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3. 

+ Quy chế quản lý rừng (Chương II): Điều 4, 5, 7, 8, 19, 26; 

+ Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng (Chương VI): Điều 87. 

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNN ngày 16/11/2018 của Bộ Trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý rừng bền vững. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 4. 

+ Nội dung phương án quản lý rừng bền vững (Chương II): Điều 6, 7, 8. 

- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNN ngày 16/11/2018 của Bộ Trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp lâm sinh. 
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- Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN và 

PTNT về định giá rừng và khung giá rừng. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thông quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn 

biến rừng 

Giới hạn: Theo dõi diễn biến rừng (Chương V): Điều 10. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ NN và 

PTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh  

Giới hạn: Điều 6, Điều 10, Điều 11. 

2.3.2. Vị trí quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 28/11/2017 

Giới hạn:  

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 

+ Quản lý rừng (Chương III): Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 33, 34, 35, 36. 

+ Bảo vệ rừng (Chương IV): Điều 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 

+ Phát triển rừng (Chương V): Điều 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51. 

+ Sử dụng rừng (Chương VI): Điều 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 

+ Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng (Chương VIII): Điều 73, 74, 76, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 

+ Khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp (Chương X): Điều 96. 

- 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 được sửa đổi bổ sung tại Nghị 

định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3. 

+ Quy chế quản lý rừng (Chương II): Điều 4, 5, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 

27, 28, 29, 30. 

+ Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác, thu hồi rừng (Chương III). 

+ Phòng cháy và chữa cháy rừng (Chương IV). 

+ Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng (Chương VI): Điều 87. 

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm 

lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. 

Giới hạn: Nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hoạt động của lực lượng chuyên 

trách bảo vệ rừng của chủ rừng (Chương III). 
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- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNN ngày 16/11/2018 của Bộ Trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 4. 

+ Nội dung phương án quản lý rừng bền vững (Chương II): Điều 6, 7, 8, 9. 

- Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng. 

Giới hạn: Chữa cháy rừng (Điều 3, Mục 2). 

2.4. Đơn vị: Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị 

2.4.1. Quản lý trật tự xây dựng (trình độ Kỹ thuật công trình xây dựng, 

xây dựng dân dụng) 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung 

tại Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

Giới hạn:  

+ Quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 

+ Giấy phép xây dựng (Chương V): Điều 89, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 106. 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Phần thứ nhất). 

+ Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (Phần thứ hai, 

Chương I): Điều 21, 22, 23, Điều 24 (điểm d, đ, e, i khoản 1 và khoản 2) , Điều 

25, 26, 28, 29, 30, 31, 32. 

+ Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục 

(Phần thứ hai, Chương II): Điều 38, 52, 54. 

+ Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết 

định xử phạt (Phần thứ hai, Chương III) 

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt. 

Giới hạn: Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Chương 

II, Mục 2). 

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về việc quản 

lý cây xanh đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 

16/7/2018 của Chính phủ. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 6, 7. 
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+ Trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ, chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị 

(Chương III): Điều 11, 13, 14, 18. 

+ Trách nhiệm quản lý cây xanh đô thị (Chương IV): Điều 21, 22. 

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc quản 

lý không gian xây dựng ngầm đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. 

+ Giấy phép xây dựng công trình ngầm (Chương III): Điều 14, 15, 16, 17, 

20, 21, 22, 23, 24. 

2.4.2. Quản lý hạ tầng kỹ thuật (trình độ chuyên môn Điện - Điện tử) 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung 

tại Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

Giới hạn: 

+ Quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 

+ Giấy phép xây dựng (Chương V): Điều 89, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 106. 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Phần thứ nhất). 

+ Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (Phần thứ hai, 

Chương I): Điều 21, 22, 23, Điều 24 (điểm d, đ, e, i khoản 1 và khoản 2) , Điều 

25, 26, 28, 29, 30, 31, 32. 

+ Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục 

(Phần thứ hai, Chương II): Điều 38, 52, 54. 

+ Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết 

định xử phạt (Phần thứ hai, Chương III); 

- Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về việc 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, 

chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật 

liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát 

triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 

Giới hạn: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc 

phục hậu quả trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (Chương IV). 

- Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về việc quản 

lý chiếu sáng đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 

16/7/2018 của Chính phủ. 

Giới hạn: 
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+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 

+ Tổ chức chiếu sáng đô thị (Chương III): Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

+ Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị (Chương V): Điều 

22, 23, 24. 

+ Trách nhiệm về quản lý chiếu sáng đô thị (Chương VI): Điều 25, 26. 

- Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 

2025. 

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về việc quản 

lý cây xanh đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 

16/7/2018 của Chính phủ. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 6, 7. 

+ Trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ, chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị 

(Chương III): Điều 11, 13, 14, 18. 

+ Trách nhiệm quản lý cây xanh đô thị (Chương IV): Điều 21, 22. 

2.4.3. Vị trí quản lý trật tự đô thị 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung 

tại Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

Giới hạn:  

+ Quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 

+ Giấy phép xây dựng (Chương V): Điều 89, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 106. 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Phần thứ nhất). 

+ Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (Phần thứ hai, 

Chương I): Điều 21, 22, 23, Điều 24 (điểm d, đ, e, i khoản 1 và khoản 2) , Điều 

25, 26, 28, 29, 30, 31, 32. 

+ Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục 

(Phần thứ hai, Chương II): Điều 38, 52, 54. 

+ Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết 

định xử phạt (Phần thứ hai, Chương III) 

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt. 



11 
 

Giới hạn: Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Chương 

II, Mục 2). 

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về việc quản 

lý cây xanh đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 

16/7/2018 của Chính phủ. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 6, 7. 

+ Trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ, chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị 

(Chương III): Điều 11, 13, 14, 18. 

+ Trách nhiệm quản lý cây xanh đô thị (Chương IV): Điều 21, 22. 

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc quản 

lý không gian xây dựng ngầm đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. 

+ Giấy phép xây dựng công trình ngầm (Chương III): Điều 14, 15, 16, 17, 

20, 21, 22, 23, 24. 

2.4.4. Vị trí nhân viên kế hoạch tổng hợp 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung 

tại Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

Giới hạn: 

+ Quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 

+ Giấy phép xây dựng (Chương V): Điều 89, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 

106. 

+ Xây dựng công trình (Chương VI): Điều 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 

117, 118, 119. 

+ Trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước 

(Chương IX): Điều 164. 

- Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về việc quản 

lý chiếu sáng đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 

16/7/2018 của Chính phủ. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 

+ Tổ chức chiếu sáng đô thị (Chương III): Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

+ Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị (Chương V): Điều 

22, 23, 24. 
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+ Trách nhiệm về quản lý chiếu sáng đô thị (Chương VI): Điều 25, 26. 

- Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 

2025. 

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về việc quản 

lý cây xanh đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 

16/7/2018 của Chính phủ. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2, 3, 6, 7. 

+ Trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ, chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị 

(Chương III): Điều 11, 13, 14, 18. 

+ Trách nhiệm quản lý cây xanh đô thị (Chương IV): Điều 21, 22. 

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt. 

Giới hạn: Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Chương 

II, Mục 2). 

- Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân 

sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

- Quyết định số 75/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

2.4.5. Vị trí quản lý công tác pháp chế 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Phần thứ nhất). 

+ Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (Phần thứ hai, 

Chương I): Điều 21, 22, 23, Điều 24 (điểm d, đ, e, i khoản 1 và khoản 2) , Điều 

25, 26, 28, 29, 30, 31, 32. 

+ Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục 

(Phần thứ hai, Chương II): Điều 38, 52, 54. 

+ Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết 

định xử phạt (Phần thứ hai, Chương III) 

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 

- Nghị định 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=31484
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=31484
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- Nghị định 166/2013/NĐ-CP Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính 

- Thông tư 37/2017/TT-BGTVT Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định 

sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực GT đường bộ, đường sắt; 

- Thông tư 173/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về 

quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo 

thủ tục hành chính 

2.5. Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

2.5.1. Vị trí Nhân viên kế toán 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 

Giới hạn:  

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 4, 8, 9, 18. 

+ Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp (Chương II): Điều 32. 

- Nghị định số 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: 

Giới hạn: Lập dự toán ngân sách nhà nước (Chương III): Điều 23, 28, 29. 

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 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: 

Giới hạn:  

+ Chấp hành ngân sách nhà nước (Chương IV): Điều 13, 18. 

+ Kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước (Chương V): Điều 

26, 27. 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Giới hạn: Toàn bộ nội dung những quy định chung (Chương I) và quy định 

tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế - dân số ; giáo 

dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp (Chương III). 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 

Giới hạn:  

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 4, 5, 6, 13. 

+ Chứng từ kế toán (Chương II): Điều 16, 17, 18, 19, 21. 

+ Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán (Chương III): Điều 51, 52. 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp: 

http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=32782&Keyword=
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=32782&Keyword=
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=126173
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=126173
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=37864
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=37864
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=37864
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Giới hạn:Quy định cụ thể (Chương II): Điều 4. 

2.5.2. Vị trí Theo dõi Nông thôn mới 

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

- Kết luận số 97-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về 

một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X 

về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn. 

- Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm. 

- Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

sửa đổi bổ sung phụ lục của Quyết định 1048/QĐ-TTg 

- Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 97-KL/TW ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

- Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-

2025. 

- Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

2.5.3. Vị trí chăn nuôi - thú y; phòng chống dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm 

soát vệ sinh thú y 

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015. 

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

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y. 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.  

- Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.  



15 
 

- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên 

cạn. (Bỏ mục 6) 

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y. (Bỏ mục 7) 

-  Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và 

thú y (học phần mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Kỹ thuật viên 

chẩn đoán bệnh động vật và kiểm soát giết mổ). 

2.5.4. Vị trí quản lý khai thác công trình thủy lợi, hồ đập 

- Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 

thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Giới hạn: 

+ Quy định chung (Chương I): Điều 1 đến 8. 

+ Quản lý khai thác và vận hành công trình thủy lợi (Chương IV): Điều 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

+ Thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (Chương VII). 

+ Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi (Chương 

VIII); 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định 

về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thủy lợi 

- Nghị định 67/2018/NĐ-CP về hướng dẫn luật thủy lợi; 

- Nghị định số 77/NĐ-CP về Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy 

lợi nội đồng;  

- Nghị định số 96/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ 

thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng dịch vụ công; 

- Thông tư số 05/2019 của Bộ NN và PTNT Quy định chế độ quy trình bảo 

trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 

- Nghị định số 129/2017/NĐ-CP quy định về quản lý sử dụng và khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 


