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DANH MỤC VÀ NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 

 (Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày       /        /2021 

 của UBND huyện Yên Thủy) 

 

1. Kiến thức chung 

-  Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, 

số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị 

trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công 

chức xã, phường, thị trấn;  

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

- Quyết định số 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về văn hóa 

công sở.  

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư. 

2. Kiến thức chuyên ngành 

-  Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực 

lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; 

- Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ quốc phòng quy 

định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực 

lượng Dân quân tự vệ; 

- Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố 

trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, 

phường, thị trấn; 

 


