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Số: 05/TB-HĐTD Văn Quan, ngày 18 tháng 5 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về nội dung ôn tập, thu lệ phí, thời gian, địa điểm thi tuyển viên chức  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan 
 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-BQLDA ngày 09/5/2022 của Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên 

chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐTXD HUYỆN VĂN QUAN THÔNG BÁO: 

1. Nội dung ôn tập kỳ thi tuyển viên chức Ban QLDA ĐTXD 

1.1 Thi về trình độ hiểu biết chung, gồm:  

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 

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

chức;  

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

1.2. Thi hiểu biết về năng lực, trình độ chuyên môn gồm:  

1.2.1. Đối với vị trí việc làm Quản lý dự án: 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Chương I; Chương II; 

Chương III; Chương IV; Chương V 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Chương III; IV; VI; VII; 

Luật số 62/2019/QH14 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng.  

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11//2013. Chương I; Chương II 

(mục 1; 2); Chương III; IV; VII; IX; XI. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ 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 quy định chi 

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

1.2.2. Đối với vị trí việc làm Quản lý đất đai: 

- Luật Đất đai năm 2013 (Mục 1, Chương 6; Mục 3, Chương 8). 

- 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 (Chương 7, Chương 9). 
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- Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Chương 2). 

1.2.3. Đối với vị trí việc làm kế toán viên: 

- Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015: Chương I, 

Chương II: (điều 30, 34), Chương III: (điều 37, 40), Chương IV: (điều 41, 46, 48) 

Chương V; 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015: Chương I, (điều 4, 14); 

Chương II (điều 20, 23, 33); Chương III (điều 49, 51); chương IV (điều 70) 

(Cá nhân người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức tự chủ động 

chuẩn bị tài liệu ôn tập). 

2. Tổ chức thu lệ phí  

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể:  

Trên cơ sở phiếu đăng ký dự tuyển, mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển: thu 

500.000 đồng/thí sinh. 

- Thời gian nộp lệ phí: từ ngày 19/5/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/5/2022, 

trong giờ hành chính, số điện thoại nhân viên phụ trách : 0944.063.228 (ông: 

Nguyễn Duy Khánh). 

- Địa điểm: Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, 

phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

 (Lưu ý: Đến 17 giờ 00 phút ngày 24/5/2022, những thí sinh đăng ký dự 

tuyển không nộp lệ phí coi như không tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức). 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian thi vòng một: Ngày 11 tháng 6 năm 2022 Khai mạc lúc 07h30’. 

- Địa điểm: Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Văn Quan, phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Văn Quan thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Trang Thông tin điện tử huyện;                                                                               

- Các thành viên HĐTD; 

- Các thí sinh đủ ĐKDT;  

- Lưu: VT, HSTD. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 
                     

 

PHÓ GIÁM ĐỐC BQLDA ĐTXD 

Đàm Đức Thuận 
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