DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
Mã ngành: 07.QLTT
1. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012.
(Điều 2 đến Điều 8, Điều 11, 12, Điều 21 đến Điều 27, Điều 45, Điều 52, Điều
55 đến Điều 68, Điều 119 đến Điều 123).
2. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày
21/11/2007. (Chương I đến Chương V).
3. Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012. (Chương I, II, III).
4. Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13 ngày 08/3/2016.
(Chương I đến Chương VI).
5. Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều Pháp lệnh quản lý thị trường. (Chương II, Chương
III).
6. Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ quy định tổ chức,
nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường. (Điều 4 đến Điều 7).
7. Nghị định 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều Nghị định số 10/CP quy định tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn
của Quản lý thị trường.
8. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn
hàng hóa. (Chương I, II).
9. Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất,
buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. (Chương 1,
Chương 2 (Mục 1, 2, 3, 7, 10, 13), Chương 3).
10. Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP. (Điều 1 (Khoản 1
đến 21, 27 đến 31, 37 đến 44)).
11. Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 của Bộ Công Thương
quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị
trường. (Chương I đến Chương VI).
12. Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày
08/05/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an hướng dẫn
chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.
13. Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 của Bộ Công Thương
Quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường.
14. Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 của Bộ Công Thương
Quy định về hoạt động công vụ của công chức quản lý thị trường. (Chương I
đến Chương V).
15. Thông tư số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015 hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của quản lý thị trường địa
phương. (Điều 1 đến Điều 7)./.
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