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DANH MỤC TÊN TÀI LIỆU  

ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021  

(VÒNG 2 - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH) 

-*- 

A. DANH MỤC TÊN TÀI LIỆU CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH 

1. Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2025 

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (xem những quy định có liên 

quan đến công chức). 

3. Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về 

xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

6. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ. 

7. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

8. Kế hoạch số 163/KH-UBND, ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về 

cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030. 
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B. TÊN DANH MỤC TÀI LIỆU TỪNG CHUYÊN NGÀNH  

1- TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  

1. Luật Kế toán: Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội. 

2. Luật Ngân sách nhà nước: Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc Hội. 

3. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về chế độ 

kế toán Hành chính sự nghiệp. 

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

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Đơn vị sự nghiệp công lập). 

5. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 23/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật kế toán. 

6. Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021 của Bộ Tài chính công bố 5 

chuẩn mực kế toán công Việt Nam Đợt 1. 

 

2- TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG 

1. Luật Đất đai: Luật số: 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013 của Quốc hội. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 

năm 2018 (Điều 6, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai). 

3. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

4. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

5. Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

6. Luật Khoáng sản: Luật số: 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội. 

7. Luật Tài nguyên nước: Luật số: 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội. 

8. Luật Bảo vệ Môi trường: Luật số: 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của 

Quốc hội. 

9. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

10. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 

3- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. Luật Công nghệ thông tin: Luật số: 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006 của 

Quốc hội. 
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2. Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

3. Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính 

sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

4. Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030”; 

5. Kế hoạch số 83/KH-UBND, ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025; 

6. Quyết định 874/QĐ-BTTTT, ngày17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Văn bản đính chính số 

2177/BTTTT-PC ngày 18/06/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính 

chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; 

7. Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ 

nhân tạo đến năm 2030, tỉnh Sóc Trăng; 

8. Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực 

hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 

đến 2025; 

9. Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND, ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên 

dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

10. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

 

4- THANH TRA, NỘI CHÍNH, TƯ PHÁP 

1. Bộ Luật Dân sự: Luật số: 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội. 

2. Luật Hôn nhân và gia đình: Luật số: 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của 

Quốc hội. 

3. Luật Hộ tịch năm 2014; Nghị định số123/2015/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 

15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông 

tư số 04/2020/ TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hộ tịch và Nghị định số123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. 

4. Luật Thanh tra: Luật số: 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội.  
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5. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/09/2011 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra (Điều 56 và Điều 57 của 

Nghị định này hết hiệu lực ngày 15/5/2015. Do Nghị định số 33/1015/NĐ-CP ngày 

27/3/2015 quy định việc thực hiện kết luận thanh tra). 

6. Luật Khiếu nại: Luật số: 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội. 

7. Luật Tố cáo: Luật số: 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội.  

8. Luật Phòng, chống tham nhũng: Luật số: 36/2018/QH14 ngày 

20/11/2018 của Quốc hội.  

9. Nghị định số 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. 

9. Nghị định số 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/12/2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 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. 

 

5- QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG, CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG 

NGHIỆP  

1. Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 03/11/2015 về Phát 

triển công nghiệp hỗ trợ 

2. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 22/3/2018 về định hướng 

xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

3. Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, ngày 25/05/2017 của Chính phủ về Quản lý, 

phát triển cụm công nghiệp. 

4. Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính 

phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

5. Thông tư số 28/2020/TT-BCT, ngày 16 tháng 11 năm 2020 Quy định, hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 

năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 

66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. 

6. Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 về Cơ chế, chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

7. Luật số: 18/2008/QH12, ngày 03 tháng 06 năm 2008 về Năng lượng nguyên tử. 

8. Luật số: 50/2010/QH12, ngày 17 tháng 6 năm 2010 về Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả.  

9. Nghị định số 21/2010/NĐ-CP, ngày 29/03/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
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10. Quyết định số 2068/QĐ-TTg, ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, 

về Phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

11. Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định 

hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn 2045. 

12. Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển 

ngành nghề nông thôn. 

 

6- NÔNG NGHIỆP  

1. Quyết định số 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. 

2. Quyết định 1664/QĐ-TTG ngày 04/10/2021 của Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy hải sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

3. Luật Chăn nuôi: Luật số: 32/2018/QH14, ngày 19/11/2018 của Quốc hội. 

4. Luật Trồng trọt: Luật số: 31/2018/QH14, ngày 19/11/2018 của Quốc hội. 

5. Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 23/12/2021 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.  

6. Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ 

2021 - 2025. 

7. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

8. Luật Thủy sản: Luật số: 18/2017/QH14, ngày 21/11/2017 của Quốc hội. 

9. Luật Lâm nghiệp: Luật số: 16/2017/QH14, ngày 15/11/2017 của Quốc hội. 

 

7- KINH TẾ  

1. Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc 

hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

2. Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022. 

3. Nghị quyết số, 32/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của Quốc hội về phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022. 
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4. Nghị quyết số 34/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022. 

5. Báo cáo số 282/BC-TCTK, ngày 29/12/2021 của Tổng cục Thống kê, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2021. 

6. Luật Ngân sách nhà: Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 

của Văn phòng Quốc hội. 

7. Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng Nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 

8. Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về 

KT-XH năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 

2022. 

9. Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Sóc Trăng 

về phát triển KT-XH năm 2022. 

10. Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2021 năm 2021 của UBND tỉnh 

Sóc Trăng về Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 

11. Báo cáo số 330/BC-UBND ngày 06/12/2021 về tình hình thực hiện nhiệm 

vụ thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2021 và dự toán ngân sách 

địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022. 

12. Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng. 

 

8- XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

1. Luật Đất đai: Luật số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội. 

2. Luật Xây dựng: Số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội. 

3. Luật xây dựng: Luật số: 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014.  

4. Luật Nhà ở: Số: 03/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội 

(Văn bản hợp nhất). 

5. Luật Quy hoạch đô thị: Số: 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn 

phòng Quốc hội (Văn bản hợp nhất). 

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 

năm 2018 (Điều 6, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai). 

7. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

8. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

9. Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Van-ban-hop-nhat-06-VBHN-VPQH-2020-Luat-Ngan-sach-nha-nuoc-457491.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Van-ban-hop-nhat-06-VBHN-VPQH-2020-Luat-Ngan-sach-nha-nuoc-457491.aspx


7 

9- NỘI VỤ 

1. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 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 

năm 2019. 

2. Nghị định 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc 

làm và biên chế công chức. 

3. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 89/2021/NĐ-CPngày 18/10/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Nghị số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP. 

5. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP. 

6. Thông tư 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

phòng nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

 

10- VĂN THƯ  

1. Luật Lưu trữ: Luật số: 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội. 

2. Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ 

3. Thông tư 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn 

giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp. 

4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

5. Luật Giao dịch điện tử: Số: 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. 

6. Nghị định 130/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

 

11- HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 

1. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 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 

năm 2019. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
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2. Luật Thống kê: Luật số: 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc hội. 

3. Luật số 01/2021/QH15, ngày 12/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều và 

phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.  

4. Luật Tiếp công dân: Luật số: 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội. 

5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật 

số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

6. Luật an toàn thông tin mạng: Luật số: 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 của 

Quốc hội. 

 

12- CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 

1. Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ Tướng chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

2. Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng 

cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. 

3. Kết luận số 57- KL/TW ngàu 03/11/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân 

tộc, tôn giáo. 

4. Nghị định số 13/ NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc. 

5. Nghị quyết số 88/NQ-QH14/2019, ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt 

đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030. 

6. Nghị quyết 120 /2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

7. Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 14/02/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

8. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/7/2021 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về lãnh 

đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

13- DU LỊCH 

1. Luật Du lịch: Luật số: 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội. 

2. Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 
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3. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

4. Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải 

pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; 

5. Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

 6. Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030; 

 7. Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc 

thù vùng đồng bằng sông Cửu Long”; 

8. Quyết định số 2227/QĐ-TTg ngày 18/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

9. Quyết định số 2292/QĐ-BVHTTDL ngày 13/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch ban hành chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025; 

 10. Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 02/8/2016, của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

11. Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định một số chính hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai 

đoạn 2020 - 2025. 

 

14- GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP  

1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 

khoá XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

2.  Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo 

dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. 

3. Luật giáo dục: Luật số: 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội. 

4. Luật giáo dục nghề nghiệp: Luật số: 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của 

Quốc hội. 

5. Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Giáo dục. 

6. Nghị định 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính Phủ quy định việc 

quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-84-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Giao-duc-447674.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-84-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Giao-duc-447674.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-24-2021-ND-CP-quan-ly-trong-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-468478.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-24-2021-ND-CP-quan-ly-trong-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-468478.aspx
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7. Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

8. Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

9. Nghị định 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp. 

10. Nghị định 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về 

kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

11. Nghị định 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

12. Nghị quyết 188/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng. 

13. Nghị quyết 187/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

15- KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

1. Luật Khoa học và công nghệ: Luật số: 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của 

Quốc hội; 

2. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ; 

3. Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

4. Quyết định số 696 /QĐ-TTg, ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2014 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Hội nghị Trung 

ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế; 

5. Chương trình hành động số 26 -CTr/TU, ngày 01/02/2013 của Tỉnh uỷ Sóc 

Trăng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Hội nghị Trung 

ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế; 

6. Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND, ngày 31/3/2015 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và dịch 

vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh sóc trăng và Quyết định số 44/2021/QĐ-

UBND, ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung một 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-25-2020-TT-BGDDT-huong-dan-lua-chon-sach-giao-khoa-trong-co-so-giao-duc-pho-thong-429883.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-25-2020-TT-BGDDT-huong-dan-lua-chon-sach-giao-khoa-trong-co-so-giao-duc-pho-thong-429883.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-04-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-duc-450564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-04-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-duc-450564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-49-2018-ND-CP-quy-dinh-ve-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-342787.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-49-2018-ND-CP-quy-dinh-ve-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-342787.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-79-2015-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-290383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-79-2015-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-290383.aspx
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số điều của Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học 

và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 

13/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

7. Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND, ngày 21/12/2017 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và đánh 

giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng; 

8. Quyết định số: 07/2016/QĐ-UBND, ngày 06/4/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh 

phí thực hiện, quản lý đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

9. Quyết định số: 46/2016/QĐ-UBND, ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

10. Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN, ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và 

công nghệ Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải 

thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

 

16- TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM 

1. Luật Bảo hiểm Xã hội: Luật số: 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội. 

2.Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

3. Thông tư số 03/2021/TT- BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về Sửa đổi, bổ 

sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ 

phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

4. Thông tư số 08/2013/TT- BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

5. Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ Quy định mức 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

----- HẾT ----- 

 

 

 


