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NỘI DUNG ÔN TẬP 
XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VN TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP 

 

 

A. NỘI DUNG ÔN TẬP 

I. Trợ giúp viên pháp lý (mã ngạch v02.01.02) 

1) Phần kiến thức chung 

a) Luật Viên chứcnăm 2010: Chương II, Chương III, Chương IV. 

b) Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

c) Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định 

về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. 

d) Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ quy định 

vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

đ) Thông tư Liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNVngày 23 tháng 06 năm 2016 của 

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuNn chức danh nghề nghiệp viên chức 

Trợ giúp viên pháp lý. 

e) Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ 

Tư pháp Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý. 

f) Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP ngày 28 tháng 02 năm 2008   của Bộ Trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt độngcủa Trung tâm trợ giúp pháp 

lý nhà nước. 

g) Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước. 

2) Phần kiến thức chuyên ngành 

a)Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006: Chương II, Chương III, Chương IV, Chương V. 

b) Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12  tháng 01  năm 2007 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. 

c) Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05  tháng 02  năm 2013 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 

2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Trợ giúp pháp lý. 

d) Nghị định số 80/2015/NĐ-CPngày 17 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 

12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều Luật Trợ giúp pháp lý. 
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đ) Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 08 tháng08 năm 2016Ban 

hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các 

huyện nghèo, xã ngèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 -2020 và hỗ trợ vụ 

việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. 

e) Thông tư Liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-

TANDTCngày 04 tháng 07 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc, Bộ 

Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực 

hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 

f) Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17  tháng 01 năm 2012 của 

Bộ Tư pháp, Ủy ban dân tộc Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân 

tộc thiểu số. 

g) Thông tư số 02/2013/TT-BTPngày 05 tháng 01 năm 2013 ban hành bộ tiêu chuNn 

đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

h) Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06 tháng 6 năm 2011 của 

liên Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủHướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong 

việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính. 

II. Chuyên viên (mã ngạch 01.003) tại Phòng công chứng 

1) Phần kiến thức chung 

a) Luật viên chức năm 2010: Chương II, Chương III, Chương IV. 

b) Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

c) Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định 

về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. 

2) Phần kiến thức chuyên ngành 

a) Luật Công chứng năm 2014: Chương II, Chương III, Chương IV, Chương V, 

Chương VI, Chương VII. 

b) Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. 

c) Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tư pháp Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.  


