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THÔNG BÁO
Thờỉ gian, địa điểm và nộỉ dung kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển dụng

viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện
năm 2020 (nay là ủy ban nhẳn dần thành phố Phú Quốc)

Căn cứ Kế hoạch số 412/KH-ƯBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của ủy
ban nhân dân huyện Phú Quốc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp ứiuộc
ủy ban nhân dân huyện năm 2020 (nay là ủy ban nhân dân thành phố);

Căn cứ Quyết định số 5726/QĐ-ƯBND ngày 19 thánẹ 10 năm 2020 của
Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc thành lập hội đông xét tuyển dụng
viên chức các đơn vị sự nghiệp ứiuộc ủy ban nhân dân huyện năm 2020 (nay là
ủy ban nhân dân thành phố);

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ƯBNp ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Chủ
tịch ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu
chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự
nghiệp tíiuộc ủy ban nhân dân huyện năm 2020 (nay là ủy ban nhân dân thành
phố).

Hội đồng xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp tíiuộc ủy ban
nhân dân huyện năm 2020 (nay là ủy ban nhân dân thành phố) thông báo đến
các thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch như sau:

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM KIẺM TRA SÁT HẠCH
•  •

1. Thòi gian: vào lúc 08 giờ sáng ngày 24 tháng 01 năm 2021.

- Thí sinh có mặt ở phòng kiểm tra sát hạch lúc 7 giờ 00 phút,
2. Địa điểm: Tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường

xuyên thành phố Phú Quốc, số 2A, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5,
phường Dương Đông, thành phổ Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Tất cả ứií sinh tham dự kiểm tra sát hạch mang theo giấy tờ tùy thân có
ảnh (CMND - Giấy phép lái xe..

II. NỘI DƯNG GIỚI HẠN ÔN TẬP KIỂM TRA SÁT HẠCH
Hội đồng xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp ứiuộc ủy ban

nhân dân huyện năm 2020 (nay là ủy ban nhân dân tíiành phố) không tổ chức ôn
cho các thí sinh, các thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch tự nghiên cứu tài liệu
được giới hạn ôn tập như sau:



1. Phần kỉến thức chung
- Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

- 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;

- 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.

2. Phần nghỉệp vụ, chuyên ngành
2.1. Vi trí Kế toán
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tìiáng 4 năm 2015 của Chính phủ

quy định chi tiết hơp đồng xây dựng;
- Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính

phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;
- Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ xây

dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình;
- Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài

chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án
của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17
tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản ứiu
từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đâu tư, ban quản lý dự án sử dụng vôn
ngân sách nhà nước.

2.2. Vị trí thủ quỹ, văn thư

- Luật Lưu trũ* năm 2011;

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018;

- Các quy định về lưu trữ của Luật Xây dựng năm 2014;
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ

về công tác văn thư;
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ

về quản lý chất lưcmg và bảo trì công trình xây dựng.
2.3. Vị trí Quản lý các dự án công trình dân dụng - công nghiệp

- Luật Xây dựng nãm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
xây dựng năm 2020;

- Luật Đầu tư công năm 2019;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ

quy định chi tiêt ứii hành một sô điêu của Luật Đâu tư công;
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- Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây
dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm
2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ họp lĩnh vực theo quy định tại
Nghị định số 100/2018/NĐ-CP. Các lĩnh vực:

+ Câu hỏi chung về pháp luật xây dựng (90 câu);
+ Câu hỏi kiến thức chuyên môn về lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình

dân dụng - công nghiệp (46 câu), giám sát xây dựng công ừình dân dụng - công
nghiệp (78 câu đầu);

+ Câu hỏi lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng (83 câu).
2.4. Vị trí Quản lý các dự án hạ tầng kỹ thuật giao thông

- Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Xây dựng ĩiăm 2020;

- Luật Đầu tư công năm 2019;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ

quy định chi tiết tìii hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây

dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm
2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại
Nghị định số 100/2018/NĐ-CP. Các lĩnh vực:

+ Câu hỏi chung về pháp luật xây dựng (90 câu);
+ Câu hỏi kiến thức chuyên môn về lĩnh vực thiết kế (249 câu), giám sát

(205 câu) xây dựng công ừình giao thông;
+ Câu hỏi lĩnh vực quản lý dự án đàu tư xây dựng (83 câu).
2.5. Vị trí Ke hoạch tổng hợp
- Luật Đấu thầu năm 2013;
- Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Xây dựng năm 2020;

- Luật Đầu tư công năm 2019;
- Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính

phủ qui định chi tiết điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng ừiển khai sau thiết
kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng;

- Nghị định số 40/2020/]^-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 63/2014/í^-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;



4

- Kiến thức quản lý nhà nước về lĩhh vực chuyên môn ngành dịch vụ công
ích;

- Các thông tin về đơn vị dự tuyển;
- Kiến thức, kỹ năng cần thiết của nhân viên kế hòạch tổng hợp.
2.6. Vị trí lái xe

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính
phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính ừong lĩnh vực giao thông đường bộ và
đường sắt (Lưu ý: chỉ nghiên cứu phần lĩnh vực giao thông đường bộ);

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ
Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới
đường bộ;

- Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tìiáng 10 năm 2019 của Bộ
Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-
BGTVT ngày 15 th^g 4 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

2.7. Vị trí Kỹ thuật kỉến trúc, xây dựng dân dụng
- Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật Kiến trúc năm 2019;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4319:2012 (xuất bản lần 2) Nhà và công

trình công cộng - nguyên tắc cơ bản để thiết kế (Public Buildings - Basic rules
for design);

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9346:2012 (xuất bản lần 1) Kết cấu bê tông
và bê tông cốt thép - yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn ừong môi trường biển
(Concrete and reinforced concrete strutures - Requirementd of protecrion from
corrosion in marine environment).

2.8. Vỉ trí Tổ chức hành chính
- Bộ Luật Lao động năm 2019;

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

2.9. Vị trí Kỉểm tra lĩnh vực xây dựng đô thị và cưõ'ng chế, giải phóng
mặt bằng

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chúứi trong hoạt động đâu tư xây dựng; khai
thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuât, kinh



doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất
động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

2.10. Vị trí Kỹ thuật đưòng dây
- Tiêu chuẩn hệ thống đo đếm điện năng (có tài liệu gửi kèm);
- Quy phạm trang bị điện (có tài liệu gửi kèm).
2.11. Vị trí Kỹ thuật gắn điện, sửa chữa, ghỉ số điện
- Tiêu chuẩn hệ thống đo đếm điện năng (có tài liệu gửi kèm);
- Quy phạm trang bị điện (có tài liệu gửi kèm).
2.12. Vị trí Kiểm tra trật tự giao thông, lòng lề đường và môi trường
- Luật Giao thông đường bộ 2008;

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ
quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành luật xử lý vĩ phạm hành
chính;7  r •

- Nghi/ấịnh, 80^ 97/20 Ì 7/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ $ủng^rnổUsố''đìều'của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7
năm 2013 cụa Cỉhính phủ quý định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành
luật xử lý vi Ị^ham íiành chính;

- Nghị địhh^^ ỈÒ072019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
và đường sắt.

2.13. Vị trí Kỹ thuật càu đưò*ng
- Luật Xây dựng 2014;

- Thiết kế mặt đường Bê tông xi măng theo Quyết định số 3230/QĐ-
BGTVT ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy
định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối
trong xây dựng công trình giao thông;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính
phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

2.14. Vị trí Hành chính tổng họp
- Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Xây dựng năm 2020;

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

- Luật Đầu tư công năm 2019;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính

phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ

qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.



6

* Lưu ỷ:
- Thí sinh có thể tìm các tài liệu qua mạng internet (www.chinhphu.vn)

hoặc tài liệu chuyên ngành đã được học.

III. HÌNH THỨC VÀ CÁCH KIẺM TRA SÁT HẠCH
Người dự tuyển bốc thăm chọn ngẫu nhiên một trong những câu hỏi

phỏng vấn. Mỗi câu hỏi có thời gian cho người dự tuyển chuẩn bị 10 phút và trả
lời phỏng vấn trong thời gian 20 phút (kể cả thời gian hỏi và trả lời).

Trên đây là thông báo thời gian, địa điểm và nội dung kiểm tra sát hạch
của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân
dân huyện năm 2020 (nay là ủy ban nhân dân thành phố)./.

Nơi nhân:
- CT các PCT. UBND thành phố (để b/c);
- Hội đồng xét tuyển;
- Ban Giám sát;
- Ban KTSH;
- Phòng Nội vụ (3b);
- Các cơ quan chuyên môn;
- Các đơn vị sự nghiệp;
- UBND các xã, phưÒTig;
- Cổng thông tin điện tử Phú Quốc;
- Lưu : VT, htthoa.

TM. HỘI ĐÔNG
CHỦ TICH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHÓ
Phậm Văn Nghiệp


