
BAN QUẢN LÝ DỤ ÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐTXD KHU VỤC QUẠN 11 Độc lập — Tư do — Hạnh phúc

HỘI ĐÒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Quận 11, ngày 12 tháng 12 năm 2022

Số: Cò /TB-HĐTD-QLDA

THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng (xét tuyển) viên chức 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 năm 2022.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ 
ban hành 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 tuyến công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-QLDA ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 về tuyển dụng viên chức năm 2022;

Căn cứ văn bản số 1815/UBND-NV ngày 02 tháng 11 năm 2022 của ủy  ban nhân 
dân Quận 11 về việc có ý kiến đối vói Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-QLDA ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên 
chức năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-HĐTD ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng 
tuyển dụng viên chức năm 2022 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 
về việc thành lập Ban Đe thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-BĐT-HĐTDVC ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ban 
Đề thi về thống nhất nội dung, danh mục tài liệu ôn tập đối với vòng 2 kỳ tuyển dụng 
(xét tuyển) viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo nội dung tài liệu ôn tập đối với vòng 2 
kỳ tuyển dụng (xét tuyển) viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 
11 năm 2022 như sau:

* Nghiệp vụ thực hiện dự án:
1. Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức năm 2019

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



3. Luật số 62/2020/QH14 -  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng ngày 17/6/2020;

4. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

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

6. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

7. Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư Công;

8. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một sổ nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 
dựng;

9. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng;

10. Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

11. Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 Của Chí phủ Quy định về quản 
lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

12. Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng về 
hướng dẫn một sổ nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

13. Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng về 
Ban hành định mức xây dựng.

* Hành chính — văn thư — lưu trữ - thủ quỹ:
1. Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức năm 2019;

2. Luật Lưu trữ sổ 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

3. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

4. Luật Phòng chổng tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018;

5. Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về 
công tác văn thư;

7. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

8. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;



9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về 
xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

10. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về 
quản lý và sử dụng con dấu;

11. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thuởng.

Trên đây là Thông báo danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng (xét tuyển) 
viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 năm 2022./.

Nơi nhận:
-  Thí sinh dự tuyển;
- Chủ tịch HĐTDVC;
- Thành viên HĐTDVC;
- Ban Giám sát;
- Ban Kiểm tra, sát hạch;
- Phòng Nội vụ;
- Văn phòng UBND Q. 11;
- Lưu,VT./hfcr

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD KHU vực 
Tpần Anh Tuấn
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