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Số: 930 /TB-HĐTDVC   Bắc Hà, ngày 02  tháng  12  năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
Danh mục tài liệu kỳ tuyển dụng viên chức 

tại Ban Quản lý chợ; Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng huyện Bắc Hà năm 2022 

 
Căn cứ Thông tư số 06/TT-BNV ngày 02/02/2020 của Bộ Nội vụ ban hành 

Quy chế tổ chức thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nôi quy thi tuyển, 

tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND huyện 

Bắc Hà về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ 
đất; Ban Quản lý chợ Văn hoá huyện Bắc Hà và Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Bắc Hà - Đợt 2 năm 2022. 
 Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Bắc Hà thông báo danh mục tài liệu 

phục vụ cho kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ban Quản 
lý chợ Văn hoá và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Hà năm 2022, 

cụ thể như sau: 
A. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

Dành cho tất cả các thí sinh 
1. Luật Viên chức ban hành ngày 15/11/2010; 

2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức ngày 25/11/2019; 

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 
B. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN 

NGÀNH 
I. Đối với các vị trí tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

1. Vị trí Quản lý dự án và giám sát kỹ thuật xây dựng các công trình 
giao thông và vị trí Quản lý dự án và giám sát kỹ thuật xây dựng nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 
- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào 

Cai về việc ban hành quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông 
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thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
- 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. 

 - Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành 
định mức xây dựng; 
 - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng; 

2. Vị trí Công tác đền bù giải phóng mặt bằng  
- Luật đất đai ngày 29/11/2013. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định 
chi tiết một số điều luật đất đai. 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành luật đất đai. 

3. Vị trí Kế toán 
- Luật Kế toán năm ngày 20/11/2015; 

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

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 
- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 
- Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 
21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách Nhà nước 2015; 
- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 
4. Vị trí Hành chính tổng hợp 

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

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và 
sử dụng con dấu; 

- Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành 

biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; 
- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công 
chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; 

- Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ 

Bội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 
ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. 
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II. Đối với vị trí việc làm tuyển dụng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Vị trí Đấu giá 
1. Luật Đất đai ngày 29/11/2013. 

2. Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. 
3. Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động 
đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất.  

4. Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động 

đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất. 
5. Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của 

Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện 
đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 

6. Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu 
giá tài sản. 

III. Đối với vị trí việc làm tại Ban Quản lý chợ Văn hoá huyện 
Vị trí Kế toán 

1. Luật Kế toán năm ngày 20/11/2015; 
2. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kế toán; 

3. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

4. Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 
việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

5. Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định 
chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách Nhà nước 2015; 

6. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Bắc Hà thông báo để các thí sinh 

đăng ký tham gia dự tuyển dụng được biết./. 
 

Nơi nhận:  
- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 
- Trung tâm VH, TT-TT (thông báo); 
- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 
- Ban Quản lý chợ; 
- Trung tâm Phát triển quỹ đất; 
- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; 
- Thành viên HĐTDVC; 
- Lưu: VT, NV, HĐTDVC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Hoàng Văn Khoa 

 

https://luatsux.vn/docs/dat-dai/van-ban/luat-dat-dai-2013/
https://luatsux.vn/luat-dau-gia-tai-san-2016-co-hieu-luc-tu-ngay-01-07-2017/

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-07T10:59:24+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Hoàng Văn Khoa<hvkhoa-qdtpt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-07T12:06:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà<contact-bacha@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




