
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ KỲ THI NÂNG NGẠCH 

CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC  

LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 

 

I. TÀI LIỆU CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC ĐỐI TƯỢNG 

 

 1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013. 

 2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. 

 3. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

 4. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 

 5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 VÀ Luật bổ sung, 

sửa đổi một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

 6. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015  và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương. 

 7. Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII ngày 20/7/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

 8. Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17/4/2015 

về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

 9. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

 10. Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa 

XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ 

phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

 11. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 12. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 Ban hành Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 

 13. Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách 

tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

 14. Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh phân cấp quản 

lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. 

 15. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

 16. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 



 

 17. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức 17. 

 18. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về 

chính sách tinh giản biên chế. 

 19. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

 20. Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, ngày 10/12/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 

Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-

CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về 

chính sách tinh giản biên chế.  

 21. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành 

năm 2018. 

 22. Đề án Văn hóa công vụ (ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-

TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

 

II. TÀI LIỆU DÀNH CHO NHÓM CÔNG CHỨC (BAO GỒM CẢ THANH 

TRA VÀ KIỂM LÂM) 

  

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008. 

 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức năm 2019 

 3. Nghị định số 138/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

 4. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

 5. Nghị định số 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. 

 

III. TÀI LIỆU DÀNH CHO NHÓM VIÊN CHỨC (BAO GỒM CẢ KIỂM 

LÂM) 

  

1. Luật Viên chức 2010 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-108-2014-nd-cp-chinh-phu-90963-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-113-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-108-2014-nd-cp-ve-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-166675-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-113-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-108-2014-nd-cp-ve-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-166675-d1.html


Viên chức năm 2019 

3. Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của  

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 

5. Nghị định số 115/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

 

IV. TÀI LIỆU DÀNH CHO KIỂM LÂM (BAO GỒM CẢ CÔNG CHỨC VÀ 

VIÊN CHỨC) 

1. Luật Lâm nghiệp năm 2017 

2. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 

3. Luật Phòng chống thiên tai năm 2013. 

4. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

5. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy 

định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

6. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2018 quy 

định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp 

7. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/11/2019 quy 

định quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công 

ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã quý hiếm. 

8. Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản. 

9. Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững. 

10. Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm 

nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng 

lâm nghiệp chính.  

11. Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

Nghiệp và phát triển nông thôn quy định về phân định ranh giới rừng. 

12. Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phương pháp định giá rừng; 

khung giá rừng. 



13. Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến 

rừng. 

 

V. TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO ĐỐI TƯỢNG THANH TRA 

1. Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 

2. Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 

3. Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 

4. Luật Tố cáo năm 2018 

5. Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ Quy định về  

cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra 

chuyên ngành 

6. Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về 

thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra 

7. Tài liệu chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính. 
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