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THÔNG BÁO 

Danh mục, tài liệu ôn thi, nội dung, hình thức  

và phí dự xét tuyển dụng viên chức năm 2018 

 Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban 

hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp đối với viên chức và Nội quy thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 28/9/2018 của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức vào Ban Quản lý 

dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT năm 2018; 

 Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-SNN ngày 21/12/2018 của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức vào Ban Quản lý 

dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT năm 2018 (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng viên chức); 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 thông báo đến ông (bà): 

................................................................. danh mục tài liệu ôn thi dự tuyển viên chức 

vào Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT theo vị trí việc làm: Giám sát thi công, 

giải phóng mặt bằng; quản lý thiết kế; đấu thầu; lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án; 

Kế toán (có danh mục cụ thể kèm theo).  

Danh mục và tài liệu ôn thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: http://sonn.langson.gov.vn tại mục 

thông tin tuyển dụng, các thí sinh cập nhật, tự in và ôn thi (đơn vị tuyển dụng không 

thực hiện việc in, phát hành cho thí sinh dự tuyển và không tổ chức ôn tập). 

Nội dung và hình thức tuyển dụng: Nội dung thi gồm phần kiến thức chung và 

kiến thức chuyên ngành. Tổ chức tuyển dụng qua xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn 

(thời gian phỏng vấn cụ thể có thông báo sau). 

Lệ phí dự xét tuyển là 500.000 đồng/thí sinh; các thí sinh nộp lệ phí dự xét 

tuyển trước ngày 15/01/2019 tại Phòng hành chính - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tầng 2, Khu 



Liên cơ, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn 

thông báo để anh (chị) biết./. 

Nơi nhận:     
- Thí sinh; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Cổng thông tin của Sở; 

- HĐTD; 

- Ban QLDANN&PTNT; 

- Lưu VT, TCCB. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

Nguyễn Phúc Đạt 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

(Kèm theo Thông báo sô:02 / TB-HĐTD, ngày 07 /01/2019 của HĐTD) 

A. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 gồm: Chương I (những quy định 

chung); Mục 1, Chương II (nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền 

địa phương ở tỉnh). 

2. Luật Viên chức năm 2010. 

3. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

4. Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 chảu UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

5. Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

6. Quyết định số 451/QĐ-SNN ngày 30/12/2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

(tại liệu ôn thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 

PTNT phần tuyển dụng viên chức) 

B. Danh mục tài liệu trọng tâm phần kiến thức chuyên ngành 

I. Vị trí việc làm: Giám sát thi công, giải phóng mặt bằng; quản lý thiết kế; đấu 

thầu; lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ 

chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án.  

1. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 

2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 

3. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/6/2014 về việc Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

4. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng. 

5. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ban hành ngày 25/03/2015 về Quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng. 

6. Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ban hành ngày 06/5/2015 về việc Quy định chi 

tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp. 

7. Thông tư số 05/2016/TT-BXD ban hành ngày 10/3/2016 về việc Hướng dẫn xác 

định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 



8. QCVN 04–05:2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi 

- Các quy định chủ yếu về thiết kế. 

9. Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban 

hành Quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với một số công trình thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

II. Vị trí việc làm Kế toán 

1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

2. Luật Kế toán ngày 20/11/2015; 

3. 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. 

 


