DANH MỤC TÀI LIỆU PHỎNG VẤN
ế hoạch sổ:Jff/KH-SCT n g à ỵ jj / y^/2020 của Sở Công thương Bắc Ninh)

chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
sổ 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
vê tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức,
3. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy
định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
4. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ
quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
5. Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngà}' 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2013 của
Chính phủ quy định vê vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
6. Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội
vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối
với viên chức.
7. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội
vụ hướng dân vê tuyên dụng, ký kêt họp đông làm việc và đên bù chi phí đào tạo,
bồi dưỡng đối với viên chức.
8. Thông tư số 04/2015/TT-BNỴ ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội
vụ Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm
2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết họp đồng làm việc và đền
bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
9. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ.
10. Quyết định số 483/QĐ-ƯBND ngày 28/08/2018 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh Bắc Ninh về việc sáp nhập Trung tâm Tiệt kiệm năng lượng và sản xuất sạch
hơn và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triến công nghiệp Bắc Ninh
thành Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phốt triển công nghiệp Bắc Ninh trực
thuộc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh.
11. Quyết định số 209/QĐ-SCT ngày 16/10/2018 của Sở Công thương Bắc
Ninh về việc thành lập tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến công và tư vấn
phát triển công nghiệp Bắc Ninh.
12. Luật Ke toán, Luật Ngân sách nhà nịrớc năm 2015.
13. Luật lưu trữ số 01/2011/QH13.
14. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công
tác văn thư.
15. Nệhị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ vê Khuyến công.
16. Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/03/2018 hướng dẫn lập, quản
lý, sử dụng kinh phí Khuyến công.

17. Quyết định số 19/2016/QĐ-ƯBND ngày 29/04/2016 của chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, kinh phí
khuyến công tỉnh Bắc Ninh.
18. Thông tư số 16/VBHN-BCT ngày 16/10/2017 Quy định chi tiết một số
nội dung của Nghị định sổ 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về
Khuyến công.
19. Thông tư số 17/VBHN-BCT ngày 23/7/2018 Quy định V/v xây dựng
kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công Quốc gia.
20. Quyết định số 01/2020/QĐ-ƯBND ngày 14/01/2020 Ban hành quy chế
quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cự thể cho các hoạt động khuyến công
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
21. Quyết định số 02/2020/QĐ-ƯBND ngày 14/01/2020 Ban hành quy chế
quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các
hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên dịa bàn tỉnh Bắc Ninh.
22. Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/04/2016 của chủ tịch
ƯBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện
chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh.
23. Thông tư số 26/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 Quy định V/v tổ chức
bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
24. Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính
phủ về thương mại điện tử.
25. Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngàỷ 05/12/2014 của Bộ Công Thương
quy định về quản lý website thương mại điện tử
26. Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngàv 31/12/2015 của Bộ Công Thương
quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng ừên thiết bị di động
27. Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày
17/6/2010.
28. Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngà; 29/3/2011 của Chính phủ về quy
ĩ
định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiêt kiệm và hiệu quả
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29. Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 Quy định về xử phạt vi
phạm trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiêt
kiệm và hiệu quả.
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30. Thông tư số 09/2012/TT-BCT của 3Ộ Công Thương quy định về việc
lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả; thực hiện kiểm toán năng lượng;
31. Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/03/2019 của Chính phủ về việc
phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng nặng lượng tiết kiệm và hiệu quả
32. Chỉ thị 09/CT-ƯBND của UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 31/5/2017 về
việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên d(ịa bàn tỉnh.

33. Nghị quyết 50- NQ/TW của Bộ Chính Trị ngày 11/02/2020 về đinh
Ị
Ị
hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của v iệ t Nam đến năm 2030,
tầm nhìn đến 2045.
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34. Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 16/06/2017 của chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020.
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