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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang thông báo danh 

mục tài liệu ôn tập thi tuyển Vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 (Môn thi 

nghiệp vụ chuyên ngành: Vị trí Quản lý kế hoạch, tài chính, hành chính, quản 

trị, quản lý học viên), gồm những danh mục tài liệu sau: 

 1. Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. 

 2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015. 

 3. 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; 

 4. Thông tư số  61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ; 

 5. 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. 

6. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, gồm các nội dung: Phần thứ 

nhất: Những quy định chung;  Phần thứ ba: Áp dụng biện pháp xử lý hành chính: 

Chương I Điều ( 89, 93,94,9596), Chương II Điều (97,98,101102,103,104), 

Chương III, Chương IV, Chương V; Phần thứ tư: Chương I, Chương II. 

7. Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội khóa 13 về 

việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 

8. Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, Chương (I, II, IV, V).  

9. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy năm 2008. 

10. Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại 

Tòa án nhân dân.  

11. Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24/02/2015 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật 

về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân. 

12.  Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; 

13. Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 

tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép 

và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 

14. Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy 

định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của 
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cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối 

với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. 

15. Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 

của Chính phủ. 

16. Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về 

quản lý sau cai nghiện ma túy. 

17.  Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về 

tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng. 

18 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

19. Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy 

định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

20. Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP. 

21. Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế 

độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

22. Căn cứ Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 

30/12/2013 của Chính phủ. 

23.  Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.  

24.  Nghị định số 17/2016/NĐ-CP ngày 17/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử 

phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành 

chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian 

làm thủ tục trục xuất. 

25.  Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của 

pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án 

nhân dân. 

 Trên đây là danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển Vòng 2, kỳ thi tuyển viên 

chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019./. 

 

Nơi nhận:                                         

- Thí sinh đủ điều kiện 

 thi tuyển Vòng 2; 

- Website Sở Lao động-TB và XH; 

- Lãnh đạo Sở; . 

- Chủ tịch HĐTDVC;      

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG -TB VÀ XH 

Nguyễn Việt Hùng 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=94/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 

 

3 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-05-21T16:10:52+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Việt Hùng<nvhung.ldtbxh@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-05-21T16:13:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội<laodongtbxh@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-05-21T16:13:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội<laodongtbxh@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-05-21T16:13:53+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội<laodongtbxh@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




