
DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Ban hành kèm theo Thông báo số     /TB-HĐ  ngày   tháng 6 năm 2022) 

I. Môn kiến thức chung 

1. Hiến pháp năm 2013 

2. Luật Viên chức năm 2010  

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật 

viên chức 2019   

4. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 

5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

6. Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

7. Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 7/7/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Sở Tư pháp 

II. Môn Tin học (Có file đính kèm) 

MD1.pdf MD2.pdf MD3.pdf MD4.pdf MD5.pdf MD6.pdf
 

III. Môn chuyên ngành 

* Chuyên ngành Trợ giúp pháp lý 

1. Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 

2. Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý 

3. Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp 

pháp lý 

4. Thông tư số Thông tư 12/2018/TT-BTP  hướng dẫn hoạt động nghiệp 

vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 

5. Thông tư 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp sửa đổi 

Thông tư 08/2017/TT-BTP hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy 

tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;  

6. Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx


7. Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy 

định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp 

8. Thông tư liên tịch số: 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 29/ 6 /2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp 

pháp lý trong hoạt động tố tụng 

* Chuyên ngành Kế toán 

1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;  

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

3. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều về luật kế toán. 

4. Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 
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