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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức 

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-SNNPTNT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng xét tuyển 
viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐXTVC ngày 04 tháng 11 năm 2022 của 
Hội đồng xét tuyến viên chức về việc phê duyệt danh mục tài liệu kỳ xét tuyển 
viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022.

Đe giúp thí sinh chủ động, chuẩn bị tốt cho kỳ xét tuyển viên chức ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. Hội dồng xét tuyển viên chức 
thông báo đến các thí sinh danh mục tài liệu phục vụ thi Vòng 2, cụ thể nhu sau:

Danh mục tài liệu chia theo 10 lĩnh vực theo vị trí tuyển dụng (Danh mục 
tài liệu đính kèm). Thí sinh đối chiếu lại cơ quan, vị trí tuyển dụng mà mình đăng 
ký dự tuyển để nghiên cứu tài liệu tương ứng.

Lưu ý: Hội đồng xét tuyển viên chức không tổ chức ôn tập.

Thông báo này và các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi được niêm yết 
công khai tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang (số 07, 
đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), 
trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
www.sonongnghiep.angiang.gov.vn đê các thí sinh biết, thực hiện./.

No i nhận:
- Sỏ' Nội vụ (báo cáo);
- Giám đốc Sờ (báo cáo)
- Hội đồng xét tuyển viên chức;
- Ban Giám sát;
- Cổng thông tin điện tử sỏ' Nông 
nghiệp và PTNT An Giang;
- Lưu: HĐXTVC.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 
CHỦ TỊCH

PHÓ GIÁM ĐÓC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
Võ Thị Thanh Vân

http://www.sonongnghiep.angiang.gov.vn


HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
(Ban hành kèm theo Thông báo sổ 03/TB-HĐXTVC, ngày 07 tháng 11 năm 2022)
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THỦY SẢN

Tổ Kỹ thuật viên 
Thủy sản huyện

Chẩn đoán 
viên bệnh 
động vật 
hạng III

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
4. 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.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Sách Đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc 
bươu đồng (Pila polita Deshayes, 1830), 2020, NXB Nông nghiệp, Tác giả: 
PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo, ThS. Lê Văn Bình.
2. Sách Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt, 2013, NXB Đại học cần  Thơ, 
Tác giả: Nguyễn Văn Kiểm, Phạm Minh Thành.
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1 Tổ Kỹ thuật viên 
Thủy sản huyện

Chẩn đoán 
viên bệnh 
động vật 
hạng III

3. Luật Thủy sản (Luật số 18/2017/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 
21 tháng 11 năm 2017).
4. Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (trừ 
Chưcmg VI Kiểm ngư).
5. Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của UBND 
tỉnh An Giang Ban hành Ke hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển 
thủy sản giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh An Giang.

II THỦY LỢI

2 Trạm Thủy lọi 
liên huyện

Kỹ sư hạng 
III

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
4. 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.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Luật Đê điều (Luật số 79/2006/QH11 của Quốc hội, được Quốc hội thông
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Trạm Thủy lợi 

liên huyện
Kỹ sư hạng 
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qua ngày 29 tháng 11 năm 2006).
2. Luật Thủy lợi (Luật số 08/2017/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông 
qua ngày thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017).
3. Luật Phòng, chống thiên tai (Luật số 33/2013/QH13 của Quốc hội, được 
Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013).
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật 
đê điều (Luật số 60/2020/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
17 tháng 6 năm 2020).
5. Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của UBND 
tinh An Giang Ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình 
thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.
6. Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của ƯBND 
tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình kè 
trên địa bàn tỉnh An Giang.
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3 Trạm Thủy lọi 
liên huyện

Kỹ thuật 
viên

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
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Kỹ thuật 
viên

3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
4. 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.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Luật Đê điều (Luật sổ 79/2006/QH11 của Quốc hội, được Quốc hội thông 
qua ngày 29 tháng 11 năm 2006).
2. Luật Thủy lợi (Luật số 08/2017/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông 
qua ngày thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017).
3. Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của ƯBND 
tỉnh An Giang Ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình 
thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.
4. Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND 
tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình kè 
trên địa bàn tỉnh An Giang.
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vật huyện, thị, 

thành phổ

Bảo vệ viên 
bảo vệ thực 
vật hạng III

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
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2. Luât sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
4. 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.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Luật Trồng trọt (Luật số 31/2018/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018).
2. Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (Luật số 41/2013/QH13 của Quốc hội, 
được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013)
3. Sổ tay quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa do Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn xuất bản.
4. Sổ tay hướng dẫn trồng lúa theo “Một Phải, Năm Giảm” do Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang ban hành năm 2011.
5. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác một sổ loại rau ăn lá thích ứng với biến 
đổi khí hậu, 2021, Cục Trồng trọt và Ban Quản lý Trung ương Các dự án 
Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp.
6. Sổ tay hướng dẫn kỳ thuật canh tác một số cây màu thích ứng với biến đôi 
khí hậu, 2021, Cục Trồng trọt và Ban Quản lý Trung ương Các dự án Thủy 
lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp.
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1
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bảo vệ thực 
vật hạng III

7. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho cây sầu riêng do 
Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Công 
văn số 70/TT-CCN ngày 18 tháng 01 năm 2022.
8. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho cây xoài do Cục 
Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Công văn 
số 70/TT-CCN ngày 18 tháng 01 năm 2020.
9. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho cây bưởi do Cục 
Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Công văn 
số 70/TT-CCN ngày 18 tháng 01 năm 2022.
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2

Trạm Trồng trọt 
và Bảo vệ thực 
vật huyện, thị, 

thành phố

Kỹ thuật 
viên bảo vệ 

thực vật 
hạng IV

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
4. 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.
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II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Luật Trồng trọt (Luật số 31/2018/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018).
2. Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (Luật số 41/2013/QH13 của Quốc hội, 
được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013)
3. Sổ tay quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa do Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn xuất bản.
4. Sổ tay hướng dẫn trồng lúa theo “Một Phải, Năm Giảm” do Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang ban hành năm 2011.
5. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác một số loại rau ăn lá thích ứng với biến 
đổi khí hậu, 2021, Cục Trồng trọt và Ban Quản lý Trung ương Các dự án 
Thủy lợi -  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp.
6. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho cây sầu riêng do 
Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Công 
văn sổ 70/TT-CCN ngày 18 tháng 01 năm 2022.
7. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho cây xoài do Cục 
Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Công văn 
số 70/TT-CCN ngày 18 tháng 01 năm 2022.
8. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho cây bưởi do Cục 
Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Công văn 
số 70/TT-CCN ngày 18 tháng 01 năm 2022.

----K
G
PD F

3. Sổ tay QLDTH 
IPM trên lúa Tap1-1(

— k
G I
PD F  I

4. So tay 1P5G 
(2011).pdf

—  k.
G I
PD F  I

5. So tay
Cay-Rau-an-la.pdf

— k
©
PD F

6. So tay Cay 
mau.pdf

—  k
G \
P D F  I

8. so tay HD qua
xoai.pdf

— k.
G I
P D F  I

9. so tay HD qua
Buoi.pdf
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Tên cơ quan, Lĩnh vực
TT Phòng, Trạm cần theo vị trí Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 Ghi chú

tuyển dụng mói tuyển dụng

IV KIẺM DICH ĐÔNG VẢT • • •
I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ H .c^

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. >0

Trạm kiểm dịch Kiểm dịch 4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ . NGh 

Á T  T I

1 động vật đầu mối viên động quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 3 THI

giao thông vật hạng III II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Sách Nuôi bò thịt: Kỹ thuật, kinh nghiệm, hiệu quả, 2019, NXB Nông 
nghiệp, Tác giả: PGS.TS. Đinh Văn Cải.
2. Giáo trình chăn nuôi heo B (NN 339), năm 2009, Trường Đại học cần 
Thơ, Tác giả: TS. Lê Thị Mến.
3. Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc, gia cầm, 2012, Đại học cần Thơ, 
Tác giả: TS. Hồ Thị Việt Thu, TS. Nguyễn Đức Hiền.
4. Luật Thú y, tại Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH ngày 12 tháng 12 
năm 2017 của Văn phòng Quốc hội.

N G
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TT
Tên CO’ quan, 

Phòng, Trạm cần 
tuyển dụng mói

Lĩnh vực 
theo vị trí 

tuyển dụng
Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 Ghi chú

1
Trạm kiểm dịch 

động vật đầu mối 
giao thông

Kiểm dịch 
viên động 

vật hạng III

5. Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y, tại Văn bản họp 
nhất số 15/VBHN-BNNPTNT ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn họp nhất Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y và Nghị định sô 
123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông 
nghiệp.
6. Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm soát giết mố và kiếm 
tra vệ sinh thú y.
7. Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản 
phấm động vật trên cạn.

2
Trạm kiểm dịch 

động vật đầu mối 
giao thông

Kỹ thuật 
viên kiếm 
dịch động 

vật Hạng IV

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
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TT
Tên cơ quan, 

Phòng, Trạm cần 
tuyển dụng mới

Lĩnh vực 
theo vị trí 

tuyển dụng
Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 Ghi chú

2
Trạm kiểm dịch 

động vật đầu mối 
giao thông

Kỹ thuật 
viên kiếm 
dịch động 

vật Hạng IV

4. 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.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Luật Thú y, tại Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH ngày 12 tháng 12 
năm 2017 của Văn phòng Quốc hội.
2. Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y, tại Văn bản hợp 
nhất số 15/VBHN-BNNPTNT ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn họp nhất Nghị định sổ 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y và Nghị định sô 
123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông 
nghiệp.
3. Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm soát giết mô và kiêm 
tra vệ sinh thú y.
4. Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản 
phẩm động vật trên cạn.

V CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
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Trạm Chăn nuôi 
1 và Thú y huyện, 

thị xã, thành phố

Chẩn đoán 
viên bệnh 
động vật 
hạng III

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
4. 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.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Sách Nuôi bò thịt: Kỳ thuật, kinh nghiệm, hiệu quả, 2019, NXB Nông 
nghiệp, Tác giả: PGS.TS. Đinh Văn Cải.
2. Giáo trình chăn nuôi heo B (NN 339), năm 2009, Trường Đại học cần 
Thơ, Tác giả: TS. Lê Thị Mến.
3. Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc, gia cầm, 2012, Đại học cần  Thơ, 
Tác giả: TS. Hồ Thị Việt Thu, TS. Nguyễn Đức Hiền.
4. Luật Thú y, tại Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH ngày 12 tháng 12 
năm 2017 của Văn phòng Quốc hội.
5. Luật Chăn nuôi (Luật số 32/2018/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018).
6. Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 
Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
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TT
Tên cơ quan, 

Phòng, Trạm cần 
tuyển dụng mói

Lĩnh vực
theo vi trí •

tuyển dụng
Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 Ghi chú

1
Trạm Chăn nuôi 
và Thú y huyện, 
thị xã, thành phố

Chẩn đoán 
viên bệnh 
động vật 
hạng III

7. Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh 
động vật trên cạn.
8. Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt 
động chăn nuôi.

Trạm Chăn nuôi
Kỹ thuật 
viên chân

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ

2 và Thú y huyện, 
thị xã, thành phố

đoán bệnh 
động vật 
hạng IV

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
4. 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.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Sách Nuôi bò thịt: Kỹ thuật, kinh nghiệm, hiệu quả, 2019, NXB Nông 
nghiệp, Tác giả: PGS.TS. Đinh Văn Cải.
2. Sách Kỹ thuật chăn nuôi heo, 2010, NXB Nông nghiệp, Tác giả: PGS.TS. 
Lê Thị Mến.

--^
c  1
P D F  1

KTchan nuôi heo. 
(PDF).pdf
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TT
Tên cơ quan, 

Phòng, Trạm cần 
tuyển dụng mới

Lĩnh vưc •
theo vị trí 

tuyển dụng
Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 Ghi chú

2
Trạm Chăn nuôi 
và Thú y huyện, 
thị xã, thành phố

Kỹ thuật 
viên chẩn 
đoán bệnh 
động vật 
hạng IV

3. Luật Thú y, tại Văn bản họp nhất số 15/VBHN-VPQH ngày 12 tháng 12 
năm 2017 của Văn phòng Quốc hội.
4. Luật Chăn nuôi (Luật số 32/2018/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018).
5. Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 
Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
6. Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh 
động vật trên cạn.

VI KHUYẾN NÔNG

1
Trạm Khuyến 

nông huyện, thị, 
thành phố

Khuyến 
nông viên 
hạng III

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
4. 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.

H.c.

S Ỏ
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TT
Tên cơ quan, 

Phòng, Trạm cần 
tuyển dụng mới

Lĩnh vực 
theo vị trí 

tuyển dụng
Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 Ghi chú

1
Trạm Khuyến 

nông huyện, thị, 
thành phố

Khuyến 
nông viên 
hạng III

II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Sổ tay quản lý dịch hại tổng họp trên lúa do Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn xuất bản.
2. Sổ tay hướng dẫn trồng lúa theo “Một Phải, Năm Giảm” do Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang ban hành năm 2011.
3. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho cây xoài do Cục 
Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Công văn 
số 70/TT-CCN ngày 18 tháng 01 năm 2022.
4. Sách Nuôi bò thịt: kỳ thuật, kinh nghiệm, hiệu quả, 2019, NXB Nông 
nghiệp, Tác giả: PGS.TS. Đinh Văn Cải.
5. Sách Kỹ thuật chăn nuôi heo, 2010, NXB Nông nghiệp, Tác giả: PGS.TS. 
Lê Thị Mến.
6. Sách Sinh học và kỹ thuật nuôi một số loài cá nước ngọt ở vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, 2017, NXB Lao Động, Tác giả: PGS.TS Dương Nhựt Long, 
PGS.TS Lam Mỹ Lan, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn.
7. Sách Đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc 
bươu đồng (Pila polita Deshayes, 1830), 2020, NXB Nông nghiệp, Tác giả: 
PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo, ThS. Lê Văn Bình.

--^
G
PDF

1. So tay quan ly 
dich hai.pdf

—k
G
PDF

2. So tay 1P5G 
(2011). pdf

—k
©
PD F

3. so tay HD qua 
xoai.pdf
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©
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KTchan nuôi heo 
(PDF).pdf
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TT
Tên cơ quan, 

Phòng, Trạm cần 
tuyển dụng mới

Lĩnh vực 
theo vị trí 

tuyển dụng
Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 Ghi chú

1 Phòng Dịch vụ 
Kỹ thuật

Kiểm
nghiệm viên 

cây trồng 
hạng III

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật sổ 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
4. Nghị định sổ 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.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Luật Trồng trọt (Luật số 31/2018/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018).
2. Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và 
canh tác.
3. Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng TCCS 774: 2020/BVTV ban 
hành tại Quyết định số 2481/QĐ-BVTV-KH ngày 30 tháng 11 năm 2020 
của Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn.
4. Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói TCCS 775: 2020/BVTV ban 
hành tại ban hành tại Quyết định số 2481/QĐ-BVTV-KH ngày 30 tháng 11 
năm 2020 của Cục Bảo vệ thực vật.

--k.
c
PD F

3. 2481 kem 
TCCS-774-2020-BVĨ\

— k
c I
P 0 F  I

4. 2481 kem TCCS 
775 Finat_0001.pdf
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Tên cơ quan,
TT Phòng, Trạm cần

tuyển dụng mói

Lĩnh vực 
theo vị trí

7

tuyên dụng
Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 Ghi chú

Phòng Dịch vụ 
Kỹ thuật

Kiểm
nghiệm viên 

cây trồng 
hạng III

5. Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triến 
nông thôn.

Phòng Kiểm 
nghiệm Xét 

nghiệm

Kiểm
nghiệm viên 

cây trồng 
hạng III

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật sổ 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Luật An toàn thực phẩm, tại Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 
29 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội.
2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phấm.
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Tên cơ quan, 

Phòng, Trạm cần 
tuyển dụng mói

Lĩnh vực 
theo vị trí 

tuyển dụng
Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 Ghi chú

2
Phòng Kiểm 
nghiệm Xét 

nghiệm

Kiểm
nghiệm viên 

cây trồng 
hạng III

3. Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn.
4. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
về nhãn hàng hóa.
5. Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định sổ 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 
năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

VIII QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

1 Phòng Tổng hợp 
- Bảo vệ rừng

Quản lý bảo 
vệ rừng viên 

Hạng III

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

17



Tên cơ quan,
TT Phòng, Trạm cần

tuyển dụng mới

Lĩnh yực8
theo vị trí 

tuyển dụng
Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 Ghi chú

Phòng Tổng hợp 
- Bảo vệ rừng

Quản lý bảo 
vệ rừng viên 

Hạng III

4. 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.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017).
2. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp
3. Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 
tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.
4. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 
về kiếm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
5. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 
về 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 nguy cấp.
6. Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh 
An Giang Công bổ hiện trạng rừng tỉnh An Giang năm 2021.
7. Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3
iGH!
TTR
THÔ
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6. signed-560_cong 
bo hien trang rung

D
7. 523.signed.pdf
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Trạm quản lý 
rừng liên huyện

Quản lý bảo

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội

vệ rừng viên thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017).
Hạng III 2. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp
3. Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 156/2018/NĐ-CP ngày 16 
tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.
4. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 
về kiếm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
5. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 
về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiểm và thực thi Công 
ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. □6. Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh 6. signed-560_cong

An Giang Công bố hiện trạng rừng tỉnh An Giang năm 2021. bo hien trang rung
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Lĩnh vực 
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tuyển dụng
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3 Trạm quản lý 
rừng liên huyện

Quản lý bảo 
vệ rừng viên 

Hạng III

7. Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

D
7. 523.signed.pdf

4
Lực lượng 

chuyên trách bảo 
vệ rừng

Kỹ thuật 
viên quản lý 
bảo vệ rừng 

Hạng IV

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định sổ 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017).
2. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp
3. Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 
tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.



TT
Tên cơ quan,

Phòng, Trạm cần
tuyển dụng mói

Lĩnh vực 
theo vị trí

7

tuyên dụng
Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 Ghi chú

Lực lượng 
chuyên trách bảo 

vệ rừng

Kỹ thuật 
viên quản lý 
bảo vệ rừng 

Hạng IV

4. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 
về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
5. Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh 
An Giang Công bố hiện trạng rừng tỉnh An Giang năm 2021. 6. signed-560_cong 

bo hien trang rung

IX KẾ TOÁN

01

Phòng Tổng họp 
- Bảo vệ rừng, 
Trạm Thủy lợi 

liên huyện, Trạm 
Chăn nuôi và 

Thúy

Kế toán viên

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
4. 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.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Luật Ngân sách nhà nước (Luật số 83/2015/QH13 của Quốc hội, được 
Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015).
2. Luật Kế toán (Luật sổ 88/2015/QH13 của Quốc hội, được Quốc hội thông 
qua ngày 20 tháng 11 năm 2015).

1
VẠM
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01

Phòng Tổng họp 
- Bảo vệ rừng, 
Trạm Thủy lợi 

liên huyện, Trạm 
Chăn nuôi và 

Thúy

Kế toán viên

3. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài 
chính Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
4. Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính 
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
5. Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính 
Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 
động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp.

í

X THEO DÕI NÔNG THÔN MỚI

1
Theo dõi 
nông thôn 

mới

I. Phần kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật sổ 58/2010/QH12 của Quốc hội, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức (Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội, được Quốc hội thông qua ngày 
25 tháng 11 năm 2019).
3. Nghị định sổ 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

■ H . C .J

NGH

22



TT
Tên cơ quan, 

Phòng, Trạm cần 
tuyển dụng mới

Lĩnh vực 
theo vị trí 

tuyển dụng
Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 Ghi chú

1
Theo dõi 
nông thôn 

mới

4. 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.
II. Phần kiến thức chuyên ngành
1. Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 
Chưcmg trình mỗi xã một sản phẩm.
2. Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ- 
TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm.3. Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021 -  2025.
4. Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí 
quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 -  2025.
5. Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 -  
2025.
6. Quyết định sổ 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định
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1
Theo dõi 
nông thôn 
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thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 
2021 -2025 .
7. Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Huớng dẫn thực hiện một số 
tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn 
mới nâng cao và huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai 
đoạn 2021 -  2025.
8. Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của ủ y  ban 
nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh 
An Giang giai đoạn 2021 -  2025.
9. Quyết định số 1261/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của ủy  ban 
nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng 
cao tỉnh An Giang giai đoạn 2021 -  2025
10. Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tuớng 
Chính phủ Phê duyệt Chiến luợc phát triển kinh tế tập thể, họp tác xã giai 
đoạn 2021 -2030 .
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