DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG
Mã ngành: 01.KTC
1. Hiến pháp ngày 28/11/2013, gồm: Chương V – VIII;
2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015, gồm:
Chương I – V, Chương VI: Mục I, Mục II, Chương VII (Mục I, Mục II);
3. Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008, gồm: Chương I – V,
Chương V (Điều 61, 62); Chương VI (Điều 65), Chương VII, Chương IX.
4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH1 ngày 22/6/2015,
gồm: Chương I, II, Chương III (Mục I, Mục II, Mục V, Mục VI), Chương IV- X,
Chương XIII, Chương XV;
5. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;
6. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định những
người là công chức.
7. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý công chức;
8. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ Quy định về xử lý
kỷ luật công chức.
9. Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm
và cơ cấu ngạch công chức.
10. 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.
11. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
12. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về
việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
13. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
14. Nghị quyết số 01 – NQ-BTVTU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016
– 2020;
15. Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban
hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020./.
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