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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn thi và thời gian, địa điểm tổ chức thi tại Kỳ kiểm tra, sát 

hạch viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV 

Thực hiện Công văn số 7689/UBND-NCPC ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh 

về phương án xử lý 18 trường hợp không thu hồi quyết định và các trường hợp bổ 

sung của các cơ quan, đơn vị trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo 

Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2695/HD-BNV; Quyết định số 491/QĐ-

STNMT ngày 25/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội 

đồng kiểm tra, sát hạch viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 

2965/HD-BNV. 

Hội đồng kiểm tra sát hạch, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng 

dẫn số 2965/HD-BNV thông báo nội dung như sau: 

1. Nội dung ôn tập phỏng vấn: 

- Phần 1: Kiến thức chung 

- Phần 2: Kiến thức chuyên ngành 

(Có danh mục tài liệu ôn tập chi tiết đính kèm). 

2. Thời gian tổ chức thi: 09h00, ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

3. Địa điểm tổ chức thi: Hội trường tầng 2, Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ 

1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Tài liệu đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi 

trường địa chỉ: http://tnmtbackan.gov.vn mục Thông báo. 

Hội đồng kiểm tra sát hạch viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng 

dẫn số 2965/HD-BNV thông báo để thí sinh dự thi được biết, chủ động ôn tập và dự 

thi. Mọi vướng mắc xin liên hệ bà Phạm Hồng Hạnh – Chuyên viên Văn phòng Sở, 

số điện thoại: 0974.045.688 ./. 
 

Nơi nhận:                                                                       

Gửi bản điện tử: 
- Sở Nội vụ ( b/c); 

- HĐKTSH; 

- TTCNTTTN&MT; 

Gửi bản giấy:                                                                                
- Ô Chu Quốc Chiến; 

- Thư ký HĐKTSH; 

- Niêm yết tại Sở; 

- Lưu:VT, HSKTSH (Hạnh05b). 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

            Q. GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT 

     Hoàng Thanh Oai 
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PHỤ LỤC 2 

                      Hệ thống Danh mục tài liệu ôn tập 

(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-HĐKTSH ngày    tháng 12 năm 

2020 của Hội đồng kiểm tra sát hạch viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW và 

Hướng dẫn số 2965/HD-BNV) 
 

I. KIẾN THỨC CHUNG 

1.  Luật Viên chức năm 2010; 

2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức năm 2019 (phần viên chức); 

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 

II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

1. Luật Viên chức năm 2010; 

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

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

3. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013: 

- Chương 1: Điều 1,2,3,4,5,6,10,11,12; 

- Chương 2: Điều 13,14,15,17,20,21,22,24,26; 

- Chương 3: Điều 29,31; 

- Chương 7: Cả chương; 

- Chương 8: Gồm các điều 107,108, 109, 110; 

- Chương 10: Gồm các điều từ 125 – 137; từ 143-149; 152,153,154,157-163. 

- Chương 11: Gồm các điều từ 166-181; từ 188-194; 

- Chương 12: Gồm các điều 195,196,197,211. 

4. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Bộ TN&MT Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: 

- Chương 2: Gồm Điều 4,5; 

- Chương 5: Cả chương; 

- Chương 6: Từ Điều 38-46 và 50,51,54,56; 

- Chương 7: Từ Điều 60-64 và 70-87. 

5. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TN&MT Quy 

định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất (bỏ phụ lục); 
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