
 

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI THĂNG  

HẠNG CDNNVC  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 78/TB-HĐTTHCDNNVC 

    Bắc Kạn, ngày 14  tháng  6  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức từ địa chính viên, đo đạc bản đồ viên hạng IV lên hạng III và từ 

ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-HĐTTHCDNNVC ngày 06/5/2022 về hoạt 

động của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ địa chính 

viên, đo đạc bản đồ viên hạng IV lên hạng III và từ ngạch kế toán viên trung cấp 

lên ngạch kế toán viên năm 2022 và Văn bản số 1155/CV-HĐTTHCDNNVC ngày 

13/5/2022 của Hội đồng thi thăng hạng CDNN viên chức năm 2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Căn cứ Biên bản họp ngày 14/6/2022 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức từ địa chính viên, đo đạc bản đồ viên hạng IV lên hạng III 

và từ ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên năm 2022.  

Hội đồng thi thăng hạng CDNN viên chức năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi 

trường thông báo danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2, kỳ thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức từ địa chính viên, đo đạc bản đồ viên hạng IV lên hạng III và từ 

ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên năm 2022, như sau:  

1. Danh mục tài liệu ôn thi chuyên ngành Kế toán (từ ngạch kế toán viên 

trung cấp lên ngạch kế toán viên): Phụ lục số 01 

2. Danh mục tài liệu ôn thi chuyên ngành địa chính viên (hạng IV lên 

hạng III): Phụ lục số 02 

3. Danh mục tài liệu ôn thi chuyên ngành đo đạc bản đồ viên (hạng IV lên 

hạng III): Phụ lục số 03 

 (Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2, kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức từ địa chính viên, đo đạc bản đồ viên hạng IV lên hạng III và từ ngạch 

kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên năm 2022 được đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: 

http://tnmt.backan.gov.vn). 

http://tnmt.backan.gov.vn/
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Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ địa chính viên, 

đo đạc bản đồ viên hạng IV lên hạng III và từ ngạch kế toán viên trung cấp lên 

ngạch kế toán viên năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để thí sinh 

dự thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức biết, ôn tập. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo số điện thoại: 0983.080.555 để được hướng dẫn và giải đáp./.  

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Sở: NV, KH&ĐT, CT;  

- Liên minh HTX; 

- Hội đông Y; 

- Hội Nhà báo; 

- Trường Cao đẳng Bắc Kạn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn phòng; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị;  

- Lưu: VT, HS (Yến). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Nông Ngọc Duyên 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC ÔN THI VÒNG 2 CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 78/TB-HĐTTHCDNNVC ngày 14 tháng 6 năm 

2022 của Hội đồng thi thăng hạng CDNN viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường) 

1. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

2. Luật Kế toán năm 2015;  

3. Nghị định số 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;  

4. 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 và các Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 

số 174/2016/NĐ-CP. 

5. Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; 

6. Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp 

trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán 

trong lĩnh vực kế toán nhà nước. 

7. 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. 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC ÔN THI VÒNG 2 CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHÍNH VIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 78/TB-HĐTTHCDNNVC ngày 14 tháng 6 năm 

2022 của Hội đồng thi thăng hạng CDNN viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Luật Đất đai năm 2013; 

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;    

3. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

4. Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

5. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

6. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;  

7. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 

và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

8. Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể thực hiện Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. 
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PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC ÔN THI VÒNG 2 CHUYÊN NGÀNH ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 78/TB-HĐTTHCDNNVC ngày 14 tháng 6 năm 

2022 của Hội đồng thi thăng hạng CDNN viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Luật Đất đai năm 2013; 

2. Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018; 

3. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; 

4. Nghị định 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ. 

5. Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt 

động viễn thám; 

6. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;  

7. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về bản đồ địa chính;  

8. Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể thực hiện Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. 

 

 


		2022-06-17T18:26:35+0700


		2022-06-17T19:12:31+0700




