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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Nội dung, danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2021
Căn cứ 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; Căn cứ Thông tư số
06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ Quy chế tổ chức thi tuyển,
xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức,
viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1100/2017/QĐ-UBND ngày
12/4/2017 ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên
chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; số
1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 về ban hành Quy định tuyển dụng viên
chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn
số 2074/UBND-THKH ngày 17/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý
dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.
Hội đồng xét tuyển thông báo đến các thí sinh về nội dung, tài liệu tham
khảo ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
huyện Triệu Sơn năm 2021 (Chi tiết có Phụ lục kèm theo).
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên HĐXT;
- Các thí sinh tham dự xét tuyển;
- Trung tâm VHTTTT & Du lịch huyện (để đưa tin);
- Cổng TTĐT huyện (đăng tin);
- Lưu HĐXT
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PHỤ LỤC
Nội dung, danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2021
(Kèm theo Thông báo số
/TB-HĐXT ngày /6/2021 của Hội đồng xét
tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng)
1. Kiến thức chung (dành cho tất cả các vị trí dự tuyển)
- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật số 52/2019/QH14 về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, viên chức.
- 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.
2. Kiến thức chuyên môn
2.1. Vị trí hành chính tổng hợp:
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015;
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh
ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán
bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý.
2.2 Vị trí Kế toán:
- Luật Kế toán 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.
- Thông tư số 79/2019/TT-BNV ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính hướng
dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.
2.3. Vị trí Điều hành giám sát dự án:
- Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
- Luật đấu thầu năm 2013;
- Luật đầu tư công năm 2019;
- Nghị định số 40/2020/NĐ- CP ngày 06/4/2020 về quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
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- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một
số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì
công trình xây dựng;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản
lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
2.4. Vị trí Kỹ thuật thẩm định:
- Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
- Luật đầu tư công năm 2019;
- Nghị định số 40/2020/NĐ- CP ngày 06/4/2020 về quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một
số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản
lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy
định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và
thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc hướng dẫn xác
định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi
phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
- Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 quy định phân công,
phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công
trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
2.5. Vị trí Giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường:
- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013.
- Các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 47/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; số
01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định quy
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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.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày
06/01/2017.
- Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh về
việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất trên địa bàn tỉnh;

