
DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH, KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số          /SNV-CCVC ngày          tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ)

STT Nội dung tài liệu Ghi chú

I SỞ TƯ PHÁP

1 Vị trí Quản lý lý lịch tư pháp: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009

1.2 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

1.3 Thông tư  số 06/2013/TT-BTP ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

1.4
Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự,

thủ tục tra cứu, xác minh , trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

1.5 Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

1.6 Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2 Vị trí Văn thư: 01 chỉ tiêu

2.1 Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011: Chương II, III, IV.

2.2 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu: Từ Điều 3 đến Điều 25.

2.3 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác Văn thư 

II SỞ TÀI CHÍNH

1 Vị trí Quản lý tài chính doanh nghiệp: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 số 17 tháng 6 năm 2020: Điều 46 đến Điều 54; Chương IV; Điều 111 đến Điều 134

1.2
Luật số 69/2014/QH13 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014: Chương: III, VII, VIII (một số nội dung nêu trên được sửa đổi, bổ sung tại Điều 22 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018)

1.3
Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước 

và doanh nghiệp có vốn nhà nước: Chương III, IV 

1.4
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp: Chương III, IV (một số nội dung nêu trên được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/6/2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ)

1.5
Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài 

chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước: Chương III, IV.

III SỞ CÔNG THƯƠNG

1 Vị trí Quản lý công nghiệp: 01 chỉ tiêu

1.1
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017: Từ Điều 1 đến Điều 11, Điều: 72 đến 74 (một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi năm

2019)

1.2 Luật khoáng sản năm 2010: Điều: 2, 4, 8, 25, 26, 28, 30 đến 33, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 80 đến 83 (một số nội sung bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018)

1.3 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản: Điều: 2, 6, 7, 8, 35, 41, 42

1.4 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất (trừ Mục 3 Chương 2, Chương 4, Chương 5 và phần phụ lục)

1.5 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ: Điều: 16, 17, 19, 20; 

1.6 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ 

1.7
Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp: Điều: 2, 6, 14 đến 19, 21,

22

2 Vị trí Quản lý Thương mại - Dịch vụ: 01 chỉ tiêu

2.1 Luật Thương mại năm 2005: Các Điều: 1 đến 23, 88 đến 116; 129 đến 140; 233 đến 240

2.2 Luật Giao dịch điện tử năm 2005: Các Điều: 1 đến 20, 33 đến 38.
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2.3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử: Các Điều: 9 đến 23, 52 đến 67 (một số nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP)

2.4 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

2.5 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại: Từ Điều 3 đến Điều 31.

2.6 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương: Từ Điều 10 đến Điều 11

2.7 Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công thương, quy định về quản lý website thương mại điện tử: Từ Điều 1 đến Điều 20 (một số nội dung sửa đổi, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư số 21/2018/TT-BCT)

IV SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1 Vị trí Quản lý quy hoạch - kế hoạch: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017: Các Điều 8, 15, 17, 25, 26.

1.2 Luật phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013: Điều 10, 12, 14, 15, 20, 30 (một số nội dung đã được sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/6/2020).

1.3 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi: Chương II (khoản 5, 6, 7, 8, 9, 10 Điều 4; Điều 5); Chương III (Điều 6, 7).

1.4 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi: Các Điều 5, 6, 15, 18, 19, 20, 25.

1.5 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông: Các Điều 8, 10, 13, 14, 15, 17.

1.6 Quyết định số 4600/QĐ-BNN-TCTL ngày 13/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025.

1.7 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

1.8 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước: Các Điều 5, 7, 11, 12, 21, 24, 25, 27.

1.9
Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/ 2019 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai).

1.10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Các Điều 3, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 38, 39.

1.11 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: Các Điều 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

1.12 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công: Các Điều 5, 6, 9, 10, 11, 13,  14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37.

2 Vị trí Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai; Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn thuộc Chi cục Thủy lợi: 03 chỉ tiêu

2.1 Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013 (một số nội dung đã được sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/6/2020.

2.2 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

2.3 Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017 (một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018 và Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020).

2.4 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước: Các Điều 3, 5, 6, 7, 8, 12,19, 21, 22, 26, 27.

2.5 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi: Chương II (khoản 5, 6, 7, 8, 9, 10 Điều 4; Điều 5); Chương III.

2.6 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi: Chương V.

3 Vị trí Văn thư: 01 chỉ tiêu

3.1 Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011: Chương II, III, IV.

3.2 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu: Từ Điều 3 đến Điều 25.

3.3 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác Văn thư 

4 Vị trí Pháp chế; Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; Kiểm lâm: 09 chỉ tiêu (Pháp chế: 01 chỉ tiêu; Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên: 01 chỉ tiêu; Kiểm lâm: 07 chỉ tiêu)

4.1 Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017: Chương I; Mục 1 Chương III; Mục 4 Chương III; Chương IV, V, VIII, XI.

4.2 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp: Chương I;  Mục 1 Chương II; Chương IV, VI.
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4.3 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng: Chương II.

4.4 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp: Chương I, III.

4.5 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (trừ Điều 17, 26).

VI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1 Vị trí Quản lý kế hoạch: 01 chỉ tiêu

1.1
Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13: Các Điều: 4 đến 9, 12, 32 đến 34, 37 đến 39, 41 đến 45, 49, 50, 53 (cụm từ "doanh nghiệp nhà nước" tại Điều 37 bị thay thế bởi khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp năm

2020)

1.2 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14: Các Điều: 3 đến 16, 19, 21, 27, 29 đến 40, 49 đến 54

1.3 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: Các Điều: 22, 23, 28, 38, 43

1.4 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch: Các Điều: 5, 13, 15 đến 19, 28, 32; nội dung quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tại Phụ lục II

1.5
Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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: Các Điều: 11, 13, 14, 24, 27

1.6
Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ: Các Điều: 2 đến 5, 11, 17, 18, 25 đến 27 (Điều 25 được sửa 

đổi bổ sung tại Thông tư số 36/2020/TT - BGTVT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ).

2 Vị trí Quản lý hạ tầng giao thông: 01 chỉ tiêu

2.1
Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12: Các Điều: 4, 6, 8, 10, 28, 39, 45, 48, 52, 84, 85 (một số nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc Hội sửa đổi, bổ

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật Phòng chống rượu, bia số 44/2019/QH14)

2.2 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13: Các Điều: 7, 12, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 74, 75, 78, 89 (cụm từ "hoặc được tuyển chọn" tại Điều 22 bị bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 39 Luật Kiến trúc năm 2019)

2.3

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Các Điều: 3, 4, 14 đến 16,19, 26, 28 (một số điều nêu trên được sửa đổi bởi Nghị định số

100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

đường bộ)

2.4 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: Các Điều: 2, 54, 56, 63, 64, 85, 88, 104 đến 106, 121)

2.5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Các Điều: 3, 11 đến 15, 18, 37

2.6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054: 2005 đường ô tô yêu cầu thiết kế (Mục: 4.1; 5.4; 5.5; 5.7; 6,5; 7.4; 7.6; 9.3; 11.3.1; 11.3.4)

2.7
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2019/BGTVT) ban hành kèm theo Thông tư số 54/2019/ TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn ký thuật quốc 

gia về báo hiệu đường bộ: Các Điều: 5, 15, 20, 22, 34, 43, 52, 53, 58, 59, 61, 68, 69, 72 đến 75, 84, 86, 87

2.8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8859:2011 lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu

2.9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8863:2011 Mặt đường láng nhựa nóng - thi công và nghiệm thu

VII SỞ XÂY DỰNG

1 Vị trí quản lý kiến trúc quy hoạch, quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị: 02 chỉ tiêu

1.1 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14: Từ Điều 14 đến Điều 28

1.2 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12: Từ Điều 1 đến Điều 75 (một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14)

1.3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: Từ Điều 13 đến Điều 48 (một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Điều 28 của Luật số 35/2014/QH1 và tại Điều 1 Luật số 62/2020QH14))

1.4 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019: Từ Điều 1 đến Điều 41

1.5 Nghị Định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị: Ttừ Điều 14 đến Điều 34 (một số Điều Sửa đổi, bổ sung tại Nghị Định số 72/2019/NĐ-CP)

1.6 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch Xây dựng: Từ Điều 10 đến Điều 20 (một số Điều Sửa đổi, bổ sung tại Nghị Định số 72/2019/NĐ-CP)

2 Vị trí Quản lý kinh tế xây dựng; Quản lý vật liệu xây dựng; Quản lý nhà và thị trường bất động sản: 03 chỉ tiêu
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2.1 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11//2014: Các Điều: 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 49, 52,54, 58, 62, 64, 68, 69, 70 đến 73, 81, 167 đến 169

2.2 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: Từ 13 đến 48 (một số Điều được sửa đổi, bổ sung tại Điều 28 của Luật số 35/2014/QH1 và tại Điều 1 Luật số 62/2020QH14))

2.3 Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/ 02/2021 về quản lý vật liệu xây dựng: Các Điều: 5 đến 7, 9, 10, 11, 14

2.4
Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03 tháng 3 năm 2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: Các Điều: 4, 5, 11 đến 15, 18 đến 22, 26 đến 28, 32, 34, 36 đến 38, 40, 41, 43, 56, 58 đến 60, 62,

65 đến 67, 76, 80, 83, 89, 90, 93 đến 96, 98

VIII SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 Vị trí Quản lý công nghệ: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật Khoa học công nghệ số 29/2013/QH13: Các Điều: 1 đến 8, 41 đến 43

1.2 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14

1.3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1.4 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

2 Vị trí Quản lý tiêu chuẩn chất lượng; Quản lý đo lường: 01 chỉ tiêu

2.1
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa: Các Điều: 12, 13, 20 đến 23 (một số điều được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định

số 74/2018/NNĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 của Chính phủ)

2.2 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa: Chương: I, II

2.3
Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Các Điều: 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 30 đến

35, 38, 41, 42 (Điều 17 được sửa đổi, bổ sung bời khoản 2 Điều 56 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản)

2.4 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường: Các Chương: III đến VII

2.5
Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường: Từ Điều 1 đến Điều 9 (một số điều được sửa đổi

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

2.6
Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa: Từ

Điều 3 đến Điều 14

2.7 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu: Các Điều: 6 đến 9, 18 đến 21; Chương IV.

2.8
Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2: Chương: IV, V (một số điều được sửa đổi bởi Thông tư số 07/2019/TT-

BKHCN ngày 26/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

2.9
Thông tư số 18/2018/TT-BKHCN ngày 18/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa: Chương II

IX SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1 Vị trí Quản lý giáo dục tiểu học: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật Giáo dục năm 2019: Chương I, II, III

1.2 Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

1.3 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Chương I, II, III

1.4 Chương trình tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mục I, II, III

1.5 Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

1.6 Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

1.7 Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

2 Vị trí Quản lý giáo dục mầm non: 01 chỉ tiêu

2.1 Luật Giáo dục năm 2019: Chương I, II, III

2.2 Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ Trường mầm non: Chương I, II

2.3 Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.
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2.4 Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

2.5 Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

2.6 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

2.7
Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm

non công lập.

X SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1 Vị trí Quản lý công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006: Chương II (mục 1, mục 2).

1.2 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

1.3 Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015: Chương II, III, IV.

1.4 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

1.5 Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

1.6 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011của Chính phủ: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

1.7 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước: Chương II.

XI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1 Vị trí Quản lý kế hoạch và đầu tư: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013: Các Điều: 1, 5 đến 12, 20 đến 28, 33 đến 42, 60 đến 62, 89

1.2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: Các Điều: 1, 7 đến 10, 11 đến 31

1.3 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019: Các Điều: 1 đến 6, 17 đến 45, 46 đến 56

XII BAN DÂN TỘC

1 Vị trí theo dõi thực hiện chính sách dân tộc: 01 chỉ tiêu

1.1 Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/03/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc

1.2 Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của BCH Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới

1.3 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

1.4 Nghị quyết số 88/2019/QH14 kỳ họp thứ 8, ngày 18/11/2019 thông qua phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 

1.5
Nghị quyết số 120/2020/QH14 kỳ họp thứ 19, ngày 19/6/2020 của Quốc hội thông qua, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triền kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-

2030

1.6 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 20/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

1.7 Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bản mô tả và khung năng lực của vị trí việc làm Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn 

XIII BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1 Vị trí Quản lý doanh nghiệp: 01 chỉ tiêu

1.1 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế: Các Điều: 3 đến 5,12,13, 24, 25, 29, 31, 32, 45 đến 63, 65, 66.

1.2 Thông tư số 12/2020/TT-BKTĐT ngày 28/12/2020 hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế khu chế xuất: Từ Điều 3 đến Điều 5 

1.3 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày17/6/2020: Các Điều: 5 đến 14,16,18 đến 23, 27 đến 29, 46, 74, 88 đến 90, 111, 114, 177, 181,188 đến 190,194 đến 196,198 đến 200, 206 đến 209, 211 đến 213

1.4
Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005: Các Điều: 3 đến 16, 21 đến 30, 32, 74 đến 76, 88 đến 90, 102, 103, 117, 118, 129 đến 131, 141 đến 143,150,185 đến 188, 214, 215, 233, 234, 241, 254 đến

257, 284, 292, 317, 318, 320 (bỏ khoản 3 Điều 28, Điều 29, Điều 30)
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1.5 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020: Các Điều: 5 đến 20, 29, 37 đến 43, 46 đến 48, 69

XIV UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

1 Vị trí Quản lý xây dựng: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014: Các Điều: 52 đến 61, 89 đến 106 

1.2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 (Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020): Điều 1: Các khoản 30, 31,32,33; 37, 38, 39

1.3 Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Quản lý không gian ngầm đô thị: Các Điều: 15 đến 17

1.4
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh

vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở: Các Điều: 1 đến 6, 14, 15, 30, 52, 53

1.5
Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 Quy định chi tiết Điểm d khoản 3 điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng về công tác thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và

miễn giấy phép xây dựng: Từ Điều 1 đến Điều 8 

1.6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Các Điều: 4 đến 10, 11 đến 19, 30 đến 32

1.7 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: Các Điều: 9 đến 19, 35 đến 40

1.8 Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở: Từ Điều 2 đến Điều 6 

1.9 Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng: Từ Điều 2 đến Điều 6 

1.10 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Các Điều 12, 13, 14 

1.11 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng: Các Điều 4, 5, 7, 8 

1.12 Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Các Điều: 1 đến 5, 9, 10, 12, 15 

2 Vị trí Công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu

2.1 Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006: Chương II (mục 1, mục 2).

2.2 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

2.3 Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015: Chương II, III, IV.

2.4 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

2.5 Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

2.6 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011của Chính phủ: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

2.7 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước: Chương II.

XV UBND HUYỆN BA BỂ

1 Phụ trách quản lý tài chính, ngân sách; Quản lý tài sản của huyện; Quản lý kế hoạch và Đầu tư: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015

1.2 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

1.3 Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn  chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

2 Vị trí Thanh tra: 01 chỉ tiêu

2.1 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội.

2.2 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra (trừ Điều 56, Điều 57)

2.3
Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội.

Bổ sung Điều 70 a quy định tại Điều 150 Luật Quản lý Thuế 2019 vào sau Điều 70 trong Chương IV Luật Kế toán số 88/2015/QH13 

3 Vị trí Cải cách hành chính; Quản lý tổ chức - Biên chế và Hội: 01 chỉ tiêu

3.1 Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 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.

3.2 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.

3.3 Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

3.4 Quyết định số 424/QĐ-BNV ngày 24/3/2021 của Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Danh muc tai lieu 4:19 PM_7/5/2021 Trang 6/11



STT Nội dung tài liệu Ghi chú

3.5 Kế hoạch số 790/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3.6 Kế hoạch số 792/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Mục II: Các nội dung tuyên truyền CCHC.

3.7 Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

XVI UBND HUYỆN NGÂN SƠN

1 Vị trí hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13: Các Điều: 2, 4 đến 15, 17, 18, 27 đến 45, 48 đến 58, 60 đến 62

1.2 Luật tố cáo số 25/2018/QH14: Các Điều: 2, 4 đến 13, 17, 21 đến 31, 33 đến 40, 44 đến 46, 62 đến 65

1.3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13: Chương I, II, X, XI, XIII (một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14)

1.4 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 

1.5 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo 

2 Vị trí Văn thư: 01 chỉ tiêu

2.1 Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011: Chương II, III, IV

2.2 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu: Từ Điều 3 đến Điều 25

2.3 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác Văn thư 

3 Vị trí Quản lý môi trường: 01 chỉ tiêu

3.1
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH11: Chương I, III, IV, VIII; Các Điều: 29 đến 34, 52, 56, 58 đến 64, 68, 69, 71 đến 73, 77, 78,143 (một số chương, điều nêu trên được sửa đổi bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày

20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch)

3.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13: Các Điều: 1 đến 13, 21, 28, 38, 55 đến 63, 65 đến 68, 81, 82

3.3
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu: Chương II, III, IV, V, VII (một số điều bị bãi bỏ bởi Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;

được sửa đổi bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ)

3.4
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường: Khoản 11, 12 Điều 1; khoản 8 đến khoản 13 Điều

2; khoản 37 Điều 3 (khoản 11 Điều 1 được đính chính bởi Công văn số 484/CP-KGVX ngày 14/10/2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 40/NĐ-CP)

3.5
Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một

số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường: Chương IV, V, VI

3.6
Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi

trường: Khoản 7 Điều 1

4 Vị trí Quản lý đất đai: 01 chỉ tiêu

4.1
Luật Đất đai số 45/2013/QH13: Chương IV, V, VII; các Điều: 5 đến 8, 11, 12, 125 đến 129, 201 đến 204, 208, 209 (một số điều nêu trên được sửa đổi bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số

điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch)

4.2 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: Khoản 3 đến khoản 13, khoản 19, khoản 20, khoản 22 đến khoản 28 Điều 1; khoản

1, khoản 2 Điều 2

4.3 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Chương I, III; Điều 9 đến Điều 18

4.4 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Chương I; các Điều: 8, 9, 13 đến 15

XV UBND HUYỆN CHỢ ĐỒN

1 Vị trí Quản lý giáo dục THCS: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật giáo dục 2019: Chương II, Mục I, Tiểu mục 2; Chương VIII

1.2 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục: Điều 13

1.3
Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/05/2020 hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương: Chương II

1.4 Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục: Điều 6

1.5 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học: Chương I, II, III

1.6 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học: Chương IV
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1.7 Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018 ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông

1.8 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

1.9
Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có

nhiều cấp học.

1.10 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập: Chương I, II

1.11
Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 

12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2 Vị trí Quản lý giáo dục mầm non: 01 chỉ tiêu

2.1 Luật Giáo dục năm 2019: Chương I, II, III

2.2 Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ Trường mầm non: Chương I, II

2.3 Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

2.4 Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

2.5 Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

2.6 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

2.7
Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm

non công lập

3 Vị trí kế toán: 01 chỉ tiêu

3.1 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập ( Bỏ Mục 1 Chương II )

3.2
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước (một số điều của Nghị định này đã

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ)                                                                                                           

3.3
Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (một số điều của Thông tư 

này được đính chính tại Quyết định 323/QĐ-BTC ngày 01/3/2019 của Bộ Tài chính)

3.4
Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3.5

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 (một số nội dung của Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 và Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ)

3.6 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

3.7 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

XVI UBND HUYỆN NA RÌ

1 Vị trí Quản lý nghiệp vụ y: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật Khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009: Chương I

1.2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010: Chương I, IV, V, X

1.3 Luật Dược số 105/2016/QH13: Chương II, IV 

1.4
Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Chương 1, Chương 2 (Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ)

1.5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

1.6 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: Chương I

1.7
Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1.8 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
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2 Vị trí Quản lý xây dựng: 01 chỉ tiêu

2.1 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014: Các Điều: 52 đến 61, 89 đến 106 

2.2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 (Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020): Điều 1: Các khoản 30, 31, 32, 33; 37, 38, 39; 

2.3 Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Quản lý không gian ngầm đô thị: Từ Điều 15 đến Điều 17

2.4
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh

vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở: Các Điều: 1 đến 6, 14, 15, 30, 52,53 

2.5
Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 Quy định chi tiết Điểm d khoản 3 điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng về công tác thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và

miễn giấy phép xây dựng: Từ Điều 1 đến Điều 8 

2.6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Các Điều: 4 đến 19, 30 đến 32 

2.7 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: Các Điều: 9 đến 19, 35 đến 40

2.8 Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở: Từ Điều 2 đến Điều 6 

2.9 Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng: Từ Điều 2 đến Điều 6 

2.10 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Từ Điều 12 đến Điều 14 

2.11 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng: Các Điều: 4, 5, 7, 8 

2.12 Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Các Điều: 1 đến 10, 12, 15

XVII UBND HUYỆN PÁC NẶM

1 Vị trí Hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13: Các Điều: 2, 4 đến 15, 17, 18, 27 đến 45, 48 đến 58, 60 đến 62

1.2 Luật tố cáo số 25/2018/QH14: Các Điều: 2, 4 đến 13, 17, 21 đến 31, 33 đến 40, 44 đến 46, 62 đến 65

1.3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13: Chương I, II, X, XI, XIII (một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14)

1.4 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 

1.5 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo 

2 Vị trí Cải cách hành chính; Quản lý tổ chức - Biên chế và Hội: 01 chỉ tiêu

2.1 Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 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.

2.2 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.

2.3 Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

2.4 Quyết định số 424/QĐ-BNV ngày 24/3/2021 của Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

2.5 Kế hoạch số 790/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2.6 Kế hoạch số 792/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Mục II: Các nội dung tuyên truyền CCHC.

2.7 Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

3 Vị trí thực hiện chính sách người có công: 01 chỉ tiêu

3.1 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3.2

Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân (trừ điểm c 

khoản 1 Điều 31 và Điều 41 ).

Lưu ý: Các cụm từ “mẫu HH2, HH3, HH5, HH6” đã bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.3
Thông tư số 16/2014/TT - BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (Một số nội dung đã được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019 và Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) .

3.4
Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học 

đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ (Một số nội dung được đính chính bởi Quyết định số 3194/QĐ-BYT ngày 12/7/2017 của Bộ Y tế ).

4 Vị trí Quản lý chăn nuôi: 01 chỉ tiêu
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4.1
Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018: Điều 1 đến Điều 4, Điều 8, Điều 9, Điều 12, Điều 18, Điều 20, Điều 22, Điều 24 đến Điều 27, Điều 29, Điều 30, Điều 32, Điều 33, Điều 36, Điều 38, Điều 39 đến Điều 41, Điều 43 đến 

Điều 50, Điều 52 đến Điều 60, Điều 69 đến Điều 75, Điều 79 đến Điều 81.

4.2
Luật Thú y ngày 19/6/2015: Điều 1 đến Điều 10, Điều 13, Điều 14, Điều 17, Điều 21, Điều 23 đến Điều 31, Điều 37 đến điều 39, Điều 64, Điều 65, Điều 68, Điều 69, Điều 75 đên Điều 78, Điều 103, Điều 104, Điều 107, 

Điều 108 (một số Điều đã được sửa đổi bởi Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 ).

4.3 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi: Điều 5 đến Điều 12 và Điều 17, Điều 20, Điều 21.

4.4 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y: Điều 1, Điều 2, Điều 4 đến Điều 7, Điều 21 đến Điều 22.

4.5
Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn: Từ Điều 1 đến Điều 7 ( trừ điểm a, b, c Khoản 7 Điều 7 ), Điều 8, Điều 9, 

Điều 11.

4.6 Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y: Điều 3 đến Điều 13 và Điều 31 đến Điều 33, Điều 36 đến Điều 40.

4.7 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn: Đều 4, Điều 5.

4.8
Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh: Điều 1 đến Điều 4; khoản 4 Điều 5;  khoản 3 

Điều 6.

5 Vị trí Quản lý thương mại: 01 chỉ tiêu

5.1 Luật Thương mại năm 2005: Các Điều: 1 đến 23, 88 đến 116; 129 đến 140; 233 đến 240

5.2 Luật Giao dịch điện tử năm 2005: Các Điều: 1 đến 20, 33 đến 38.

5.3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử: Các Điều: 9 đến 23, 52 đến 67 (một số nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP)

5.4 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

5.5 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại: Từ Điều 3 đến Điều 31.

5.6 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương: Từ Điều 10 đến Điều 11

5.7 Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công thương, quy định về quản lý website thương mại điện tử: Từ Điều 1 đến Điều 20 (một số nội dung sửa đổi, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư số 21/2018/TT-BCT)

6 Vị trí Quản lý môi trường và Quản lý  tài nguyên nước, khoáng sản: 01 chỉ tiêu

6.1
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH11: Chương I, III, IV, VIII; Các Điều: 29 đến 34, 52, 56, 58 đến 64, 68, 69, 71 đến 73, 77, 78,143 (một số chương, điều nêu trên được sửa đổi bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày

20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch)

6.2 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13: Các Điều: 1 đến 13, 21, 28, 38, 55 đến 63, 65 đến 68, 81, 82

6.3
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu: Chương II, III, IV, V, VII (một số điều bị bãi bỏ bởi Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;

được sửa đổi bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ)

6.4 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường: Khoản 11, 12 Điều 1; khoản 8 đến khoản 13 Điều

2; khoản 37 Điều 3 (khoản 11 Điều 1 được đính chính bởi Công văn số 484/CP-KGVX ngày 14/10/2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 40/NĐ-CP)

6.5
Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một

số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường: Chương IV, V, VI

6.6 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi

trường: Khoản 7 Điều 1

7 Vị trí Quản lý thông tin tuyên truyền: 01 chỉ tiêu

7.1 Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006: Chương II (mục 1, mục 2).

7.2 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

7.3 Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015: Chương II, III, IV.

7.4 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

7.5 Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

7.6 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011của Chính phủ: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

7.7 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước: Chương II.

XVIII UBND HUYỆN BẠCH THÔNG
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STT Nội dung tài liệu Ghi chú

1 Vị trí Quản lý nghiệp vụ y: 01 chỉ tiêu

1.1 Luật Khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009: Chương I

1.2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010: Chương I, IV, V, X

1.3 Luật Dược số 105/2016/QH13: Chương II, IV 

1.4
Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Chương 1, Chương 2 (Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ)

1.5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

1.6 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: Chương I

1.7
Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1.8 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2 Vị trí Công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu

2.1 Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006: Chương II (mục 1, mục 2).

2.2 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

2.3 Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015: Chương II, III, IV.

2.4 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

2.5 Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

2.6 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011của Chính phủ: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

2.7 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước: Chương II.

3 Vị trí Quản lý về chăn nuôi: 01 chỉ tiêu

3.1
Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018: Điều 1 đến Điều 4, Điều 8, Điều 9, Điều 12, Điều 18, Điều 20, Điều 22, Điều 24 đến Điều 27, Điều 29, Điều 30, Điều 32, Điều 33, Điều 36, Điều 38, Điều 39 đến Điều 41, Điều 43 đến 

Điều 50, Điều 52 đến Điều 60, Điều 69 đến Điều 75, Điều 79 đến Điều 81.

3.2
Luật Thú y ngày 19/6/2015: Điều 1 đến Điều 10, Điều 13, Điều 14, Điều 17, Điều 21, Điều 23 đến Điều 31, Điều 37 đến điều 39, Điều 64, Điều 65, Điều 68, Điều 69, Điều 75 đên Điều 78, Điều 103, Điều 104, Điều 107, 

Điều 108 (một số Điều đã được sửa đổi bởi Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 ).

3.3 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi: Điều 5 đến Điều 12 và Điều 17, Điều 20, Điều 21.

3.4 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y: Điều 1, Điều 2, Điều 4 đến Điều 7, Điều 21 đến Điều 22.

3.5
Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn: Từ Điều 1 đến Điều 7 ( trừ điểm a, b, c Khoản 7 Điều 7 ), Điều 8, Điều 9, 

Điều 11.

3.6 Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y: Điều 3 đến Điều 13 và Điều 31 đến Điều 33, Điều 36 đến Điều 40.

3.7 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn: Đều 4, Điều 5.

3.8
Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh: Điều 1 đến Điều 4; khoản 4 Điều 5;  khoản 3 

Điều 6.

4 Vị trí Quản lý tài chính ngân sách: 01 chỉ tiêu

4.1 Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015

4.2 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

4.3 Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn  chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
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