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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/TB-HĐTD
Bắc Ninh, ngày20 tháng 9 năm 2021
THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu ôn thi phỏng vấn (vòng 2)
ơ

Thực hiện Kế hoạch số 1225/KHĐT-TTr ngày 22/7/2021 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về tuyển dụng viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 được Giám
đốc Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 457/QĐ-SNV ngày 30/7/2021 Hội
đồng tuyển dụng viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư, thông báo như sau:
1. Hội đồng tuyển dụng không tổ chức ôn tập và cung cấp tài liệu phỏng
vấn, các thí sinh tự sưu tầm tài liệu và ôn tập theo danh mục tài liệu kèm theo
Thông báo này.
2. Danh mục tài liệu ôn thi vòng 2 kèm theo thông báo này.
Mọi ý kiến, thắc mắc phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại:
0222.3822569 để được giải đáp kịp thời.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh;
- Thành viên HĐTD;
- Các thí sinh dự tuyển;
- Thanh tra Sở (để đăng tải);
- Lưu: VT, HS.
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Đỗ Văn Hà
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỎNG VẤN
(Kèm theo Thông báo số:
/TB-HĐTD ngày
tháng 9 năm 2021
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh)
I. KIẾN THỨC CHUNG
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc
hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Luật số 52/2019/QH14 Luật sủa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ,
công chức và Luật viên chức.
- Nhị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên
chức.
- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ
quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2013 của
Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội
vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối
với viên chức.
- Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ.

II. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
1. Vị trí Tư vấn đầu tư xây dựng:
- Luật Đầu tư công số 49 ngày 13/6/2019.
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14
- 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 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi bổ sung một số
điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết về hợp đồng xây dựng
- Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc
Ninh ban hành quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
2. Vị trí Tư vấn đấu thầu
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
- 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;
- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc
gia;
- Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp
dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
3. Vị trí Xúc tiến đầu tư
- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về việc Qui
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
- Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc Qui
định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;
4. Vị trí Hành chính-Tổng hợp
- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015;
- Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ :
Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030";
- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản
2.0;

