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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về nội dung ôn thi vòng 2 – Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp
thuộc UBND thành phố năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND thành
phố về việc thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố năm
2021.
UBND thành phố Vĩnh Yên thông báo về nội dung ôn thi vòng 2 của
kỳ thi đối với vị trí Quản lý đấu thầu, dự án và Bồi thường – Giải phóng mặt
bằng (có nội dung chi tiết kèm theo).
Nội dung thông báo này được đăng tải trên Công thông tin điện tử của
thành phố tại địa chỉ http://vinhyen.vinhphuc.gov.vn; các thí sinh chủ động sưu
tầm tài liệu để ôn tập các nội dung của kỳ thi; UBND thành phố không tổ chức
ôn tập và không giao nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân nào tổ chức ôn thi.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thí sinh phản ánh về UBND
thành phố (qua phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch, PCT UBND thành phố;
- Cổng Thông tin giao tiếp điện tử thành phố;
- Trung tâm Văn hóa –TTvàTT;
- Các thành viên HĐTD;
- Các thành viên Ban giám sát;
- Lưu: VT, NV.
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1
NỘI DUNG ÔN THI: Môn Bồi thường – Giải phóng mặt bằng
(Kèm theo Thông báo số
/TB-UBND ngày tháng
năm 2021 của
UBND thành phố)
1. Luật Đất Đai ngày 29/11/2013;
2. 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;
3. Nghị định số 47/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
4. Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh
Phúc ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc ;
5. Quyết định số 32/2015/ QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số
35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh;
6. Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh ban hành
quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác
kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và
cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất;
7. Nghị Quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng
kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn
2021-2025;
8. Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh
Phúc ban hành quy định thực hiện một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công
tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 08
tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

2
NỘI DUNG ÔN THI: Môn Quản lý đấu thầu, dự án
(Kèm theo Thông báo số
/TB-UBND ngày tháng
năm 2021
của UBND thành phố)
1.

Luật xây dựng ngày 18/6/2014

2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020

3.

Luật đầu tư công ngày 13/6/2019

4.

Luật đấu thầu ngày 26/11/2013

5.

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật đầu tư công
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung
về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình
Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về
quản lý dự án đầu tư xây dựng
Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dân một số
nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý
dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu
xây lắp.
Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu
với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.
Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 quy định chi tiết lập hồ sơ mời
thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 về việc quy định chi tiết về lựa
chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thầu
Thông tư 05/2020//TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi một số điều của Thông tư
04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017

