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DANH MỤC
Tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm,
kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2021 (khối Nhà nước)
(Kèm theo Thông báo số: 231/TB-HĐTDCC ngày 29 /9/2021 của
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai)

1. Vị trí Chuyên trách Hội đồng nhân dân (thuộc Văn phòng HĐND
& UBND huyên Bảo Yên):
- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày
22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020;
- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chínhphủ
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 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 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;
- Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm,
điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân và Nghị định số 69/2020/NĐCP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định
08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách
chức thành viên Ủy ban nhân dân;
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật;
- Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 15/3/2016 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội Quy định về chế độ, chính sách và các Điều kiện bảo đảm
hoạt động đối với đại biểu Hội đồng nhân dân;

2
- Nghị quyết 629/UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.
2. Vị trí Hành chính - Tổng hợp (thuộc Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ; Văn
phòng Sở Ngoại vụ và Chi cục Giám định xây dựng, Sở Giao thông vận tải Xây dựng):
- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức;
- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về
vịtrí việc làm và biên chế công chức;
- Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020
của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên
chức;
- Nghị định số 30/2020/NĐ- CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công
tác văn thư;
- Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý
và sử dụng con dấu;
- 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;
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về
công tác văn thư;
- Nghị định số: 101/2017/NĐ-CP , ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ
về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
3. Vị trí Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính (thuộc Phòng Tư
pháp huyện Bảo Yên và thành phố Lào Cai):
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày
22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020;
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật;
- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo
dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3
năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình
hình thi hành pháp luật;
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- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành
chính; Nghị định 97/2017 ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành
chính;
- Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính
phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính;
- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành
chính;
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực
hiện TTHC trên môi trường điện tử;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
4. Vị trí Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật (thuộc Phòng Phát
triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng):
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày13/06/2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản
lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ Quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh
Lào Cai Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh
Lào Cai Ban hành quy định một số nội dung cụ thể về quản lý hạ tầng kỹ thuật
đô thị và nghĩa trang, cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
5. Vị trí Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (thuộc Phòng Kinh
tế thành phố Lào Cai):
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- Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm
2017;
- Luật Ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Lâm nghiệp 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017;
- Nghị định số 156/2018/NĐ- CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ, Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của
Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
- Nghị định số 82/2018/NĐ- CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định
về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
- Nghị định số 87/2018/NĐ- CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về việc
kinh doanh khí;
- 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.
6. Vị trí Quản lý công tác Giám định chất lượng sản phẩm xây dựng và
công trình xây dựng (thuộc Chi cục Giám định xây dựng, Sở Giao thông vận
tải - Xây dựng):
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và
bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về Quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản
lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản
lý vật liệu xây dựng;
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về Quy
định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
- 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;
- Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai Về việc Ban hành quy định một số nộidung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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7. Vị trí Quản lý chính sách người có công (thuộc Phòng Người có
công - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội):
- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội khóa XIV Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Pháp lệnh ngày 29/8/1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá IX
Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
- Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội khoá XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy
định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
- Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định
mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công;
- Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà
mẹ Việt Nam Anh hùng”.
- Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH 10/10/2014
của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động -TBXH hướng dẫn thực hiện
một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ - CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”;
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH - BTC ngày 03/6/2014
của Liên Bộ Lao động - TBXH, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng
phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người
có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình công liệt sỹ;
- Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ Lao động TBXH hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục
đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.
8. Vị trí Quản lý đăng ký và chứng nhận sản phẩm (thuộc Chi cục An
toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế):
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc
hội;
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều luật an toàn thực phẩm;
- Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định
về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên
ngành của Bộ Y tế;
- 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;
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- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn
hàng hóa;
- Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế quy định về
quản lý thực phẩm chức năng;
- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế về việc
ban hành quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm;
- Quyết định số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định
về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm;
- Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh
Lào Cai ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước
về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
9. Vị trí Quản lý đất đai (thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện Bảo Thắng, Bảo Yên và thành phố Lào Cai):
- Luật Đất đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định
về thu tiền sử dụng đất;
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi Nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử
phạt vi phạm hnàh chính trong lĩnh vực đất đai;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 05/7/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 05/12/2017 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường Quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một
số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số
điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
10. Vị trí Quảnlý nhà và thị trường bất động sản (thuộc Phòng Quản
lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng):
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
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- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2019;
- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản
lý chi phí đầu tư xây dựng;
- 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.
11. Vị trí Quản lý tài chính - ngân sách (thuộc Phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện Bát Xát và huyện Bảo Yên):
- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, ngày 21/6/2017;
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13, ngày 20/11/2015;
- 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;
- Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành
quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư;
- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
ngày 21/12/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
- Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy
định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
12. Vị trí Quản lý Thông tin và truyền thông (thuộc Phòng Văn hóa
và Thông tin thành phố Lào Cai):
- Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13, ngày 06/4/2016;
- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, ngày 19/11/2015;
- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006;
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- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 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;
- Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về Chống tin nhắn rác,
thư điện tử rác, cuộc gọi rác;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính
phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 về Sửa đổi, bổ sung Điều
15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều
30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông,
công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;
- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, ngày 09/4/2020 về Quản lý, kết nối và
chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
- Thông tư số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 về Hướng
dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.
13. Vị trí Quản lý Văn hóa và Gia đình (thuộc Phòng Văn hóa và
Thông tin thị xã Sa Pa):
- Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Nghị định
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ
sung một số Điều của Luật di sản văn hóa;
- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính Phủ quy
định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;
- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định
về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;
- Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo;
- Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích
lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;
- Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục
hồi di tích;
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- Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm
2030;
- Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.
14. Vị trí Quản lý an toàn lao động, vệ sinh lao động (thuộc Phòng
Lao động, tiền lương - Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội):
- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ Quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/52021 của Chính phủ Quy định
chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định
kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường
lao động;
- Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao
động - TBXH Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an
toàn, vệ sinh lao động;
- Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động TBXH Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an
toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao
động;
- Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động
- TBXH Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và
nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm;
- Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH Ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động
- TBXH Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động thương binh và Xã hội;
- Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH Ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động
- TBXH Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
- Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động
- TBXH về chế độ bồi thường, trợ cấp, chi phí y tế tai nạn lao động;
- Thông tư số 31/20018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2021 của Bộ Lao
động-TBXH Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
15. Vị trí Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề (thuộc Phòng Lao
động, thương binh và xã hội thành phố Lào Cai):
- Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;
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- Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/03/2019 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động
cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho
thuê lại lao động;
- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm
xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt
Nam;
- Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính Phủ quy định
chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ;
- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính Phủ quy định
về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm;
- Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính Phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc
gia đình;
- Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính Phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động;
- Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 Hướng
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01
năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao
động về việc làm
- Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2013 của Bộ lao
động - thương binh và xã hội ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc
cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.
16. Vị trí Quản lý Xây dựng (thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Si Ma Cai và huyện Bảo Yên; Phòng Quản lý đô thị thị xã Sa Pa):
- Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật xây dựng ngày 17/6/2020;
- 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;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- 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;
- 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;
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- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công
trình xây dựng;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng;
- 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;
- Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy
định chi tiết một số điều của 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.
17. Vị trí Thanh tra (thuộc Phòng Thanh tra Sở Lao động; Chi cục
An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế; Thanh tra huyện Bảo Yên):
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định
chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
- 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;
- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ Quy
định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ
quan;
- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại,
đơn khiến nghị, phản ánh;
- Thông tư số 05/2014/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác
của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;
- Thông tư số 02/2012/TT-TTCP hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh
tra, trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;
- Thông tư 08/2014/TT-TTCP về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách
nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra;
- Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Quy định thẩm quyền,
nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại.
18. Vị trí Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững (thuộc
Phòng Lao động, thương binh và Xã hội huyện Bát Xát):
- Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
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- Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Ban hành
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030;
- Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định
các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới;
- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình
xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức
sống trung bình giai đoạn 2022-2025;
- Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt đề án hỗ trợ bình đẳng giới và vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 20182025;
- Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự
2030 vì sự phát triển bền vững;
- Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ giới
giai đoạn 2021-2025;
- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ
nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp,
ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.
19. Vị trí Thông tin truyền thông và Kế hoạch hóa gia đình (thuộc
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế):
- Pháp lệnh dân số số 06/2006/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số;
- Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ sửa đổi
khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số;
- Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định
chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh
con đúng chính sách dân số;
- Nghị quyết số 21-NQ/TW 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương
Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;
- Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành Trung
ương Đảng quy định xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm;
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- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý
kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
- Quyết dịnh số 1579/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
quyết dịnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào
Cai;
- Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Lào cai
truyền thông dân số của tỉnh Lào Cai đến năm 2030.
___________________________

