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THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển dụng viên chức
 Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Văn Bàn năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định
về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-TTPTQĐ ngày 13/7/2022 về việc tuyển dụng viên

chức tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Văn Bàn năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 27/TB-TTPTQĐ ngày 13/7/2022 về việc tuyển dụng viên

chức thuộc đơn vị Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Văn Bàn năm 2022;

Để thuận lợi cho thí sinh ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm

Phát triển Quỹ đất huyện Văn Bàn năm 2022. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung
tâm Phát triển Quỹ đất thông báo danh mục tài liệu ôn tập cụ thể như sau:

(Có danh mục tài liệu kèm theo)

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất thông báo để các

cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết, và thí sinh chủ động trong quá trình theo dõi, ôn

tập. Thông báo này được niêm yết công khai tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất và được
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện Văn Bàn:

https://vanban.laocai.gov.vn./.

Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Cổng thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PTQĐ

Nguyễn Đức Tuấn

https://vanban.laocai.gov.vn


DANH MỤC TÀI LIỆU

(Kèm theo thông báo số:        /TB- HĐTDVC ngày         tháng 8 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm PTQĐ)

TT TÊN TÀI LIỆU

A TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUNG

1
Luật viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức 
ngày 25/11/2019.

2 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

3 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

B TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

I Vị trí Kỹ thuật đo đạc và giải phóng mặt bằng

1 Luật đất đai ngày 29/11/201.

2
Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu 
hồi đất.

3
Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Quy định một số nội dung về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

II Vị trí Quản lý và phát triển quỹ đất

1 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

2 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

3
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư
xây dựng;

4 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019;

5
Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;



III Vị trí Kế toán

1 Luật kế toán 2015 số 88/2015/QH13.

2 Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

3 Luật BHXH năm 2014.

4
Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập.

5 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

6
Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Quy định chi tiết và thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP 
ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách.

IV Vị trí Hành chính - Tổng hợp

1 Luật đất đai ngày 29/11/201.

2
Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu 
hồi đất.

3
Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Quy định một số nội dung về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

5 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019;

6
Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

V Vị trí Văn thư, thủ quỹ

1 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

2 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bí mật nhà nước.
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