Phụ lục I
DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN KIẾN THỨC CHUNG
(Kèm theo Quyết định số 668 /QĐ-UBND ngày 07 / 3 /2022 của
Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức)
1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008.
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên
chức năm 2019.
4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.
5. 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.
6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
7. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
8. 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.
9. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về
công chức xã, phường, thị trấn.
10. 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.
11. 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.
12. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
13. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn 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.
14. Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phụ lục II
DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN CHUYÊN NGÀNH
(Kèm theo Quyết định số 668 /QĐ-UBND ngày 07/ 3/2022 của
Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức)
1. Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (số 48/2019/QH14 ngày 06/12/2019)
2. Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015)
3. Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 (số 53/2019/QH14 ngày
26/11/2019)
4. Nghi ̣đinh
̣ số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chiń h 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.
5. Thông tư số 29/2020/TT-BQP ngày 10/3/2020 của Bộ Quốc phòng quy
định mối quan hệ công tác của Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và Ban
chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác
của các chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ.
6. Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng quy
định chi tiết một số điều của Luật dân quân tự vệ.

