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      SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

   HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

        TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHỦ ĐỀ CHO THÍ SINH ÔN TẬP  

Phục vụ cho việc tuyển dụng viên chức năm 2020 

 

PHẦN I 

KIẾN THƯC CHUNG 

(Tất cả thí sinh) 

 

- Luật Viên chức năm 2010. 

- Nghị định số 29/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 

liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và Phòng Tài nguyên và 

Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau 

đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

- Website Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: 

sotainguyenmt.angiang.gov.vn. 

 

 

PHẦN II.1 

CHUYÊN MÔN HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP 

(Thí sinh dự tuyển vị trí Kế toán) 

 

 - Luật Kế toán. 

 - Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán.  

- 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. 

 - Hạch toán nợ có các bút toán. 

 

 

PHẦN II.2 

CHUYÊN MÔN HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP 

(Thí sinh dự tuyển vị trí Hành chính – Tổng hợp) 

 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư, quy định 



2 

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về 

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng con dấu. 

- Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng 

chính phủ quy định chế độ hội họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan 

thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. 

 

PHẦN II.3 

CHUYÊN MÔN  

(Thí sinh dự tuyển vị trí liên quan đến Quản trị mạng) 

 

- Luật An ninh mạng (24/2018/QH14 ngày 12/6/2018) 

- Luật công nghệ thông tin năm 2006. 

- Luật số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 của Văn phòng Quốc hội Luật 

Công nghệ thông tin. 

- Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Chính Phủ về 

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ 

thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin. 

- Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng 

dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

PHẦN II.4 

CHUYÊN MÔN  

(Thí sinh dự tuyển vị trí liên quan đến 

Xây dựng và phát triển Phần mềm) 

 

- Luật công nghệ thông tin năm 2006. 

- Luật số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 của Văn phòng Quốc hội Luật 

Công nghệ thông tin. 

- Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Chính Phủ về 

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ 

thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin 
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- Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính Phủ về 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

- Thông tư 20/2019/TT-BTNMT ngày 8 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận 

hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường 

- Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về cung 

cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng 

thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

- Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử 

- Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như: Oracle, SQL Server 2012, My SQL 

 

PHẦN II.5 

CHUYÊN MÔN  

(Thí sinh dự tuyển vị trí liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu) 

 

- Luật Đất đai năm 2013 

- Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

- Thông tư 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai. 

- Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất. 

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật đất đai. 

 

PHẦN II.6 

CHUYÊN MÔN  

(Thí sinh dự tuyển vị trí  

trang thông tin đất đai và mua bán bất động sản tại) 

 

- Tham khảo trang thông tin đất đai và mua bán bất động sản tại Địa chỉ 

http://sotainguyenmt.angiang.gov.vn:99 

- Tham khảo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và Bảng giá các loại đất áp dụng 

giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang (ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 16/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân Dân tỉnh 

An Giang) Trên Website Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19 tháng 5 năm 2014. 
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PHẦN II.7 

CHUYÊN MÔN  

(Thí sinh dự tuyển vị trí Vị trí Khai thác dữ liệu) 

- Luật Đất đai, ngày 29 tháng 11 năm  2013. 

- Luật Đo đạc và Bản đồ, ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP, ngày 14 tháng 6 năm 2017. 

- Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT, ngày 30 tháng 6 năm 2014. 

- Thông tư số số 29/2013/TT-BCA, ngày 10 tháng 5 năm 2013. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT, ngày 26 tháng 12 năm 2018. 

- Thông tư số 33/2019/TT-BTC, ngày 10 tháng 6 năm 2019. 

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND, ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội 

đồng Nhân Dân tỉnh An Giang. 


