
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2021 

Số: 08/TB-HĐTDVC 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Tuyên Quang, ngày 11 tháng  8 năm 2022 

 
THÔNG BÁO  

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2021  
của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 
 

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

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng 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 tuyển 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 01-KH/BCĐ ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển 
dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi tuyển công 

chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-STNMT ngày 01/8/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 
thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển, kỳ 

tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau: 

A. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CHUNG CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

1. Luật Đất đai ngày 29/11/2013. 

2. Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14/6/2018. 

3. 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. 

4. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 

B. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THEO TỪNG VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG  

I. Vị trí việc làm: Lập, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Phòng Đăng ký và Cấp 
giấy chứng nhận  



2 
 

1. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. 

3. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về bản đồ địa chính. 

4. Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và diện tích tối thiểu được tách 
thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc 

nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

5. Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UỦy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp: Thửa 

đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 
mà giấy tờ quyền sử dụng đất không ghi rõ diện tích đất ở; đất chuyển từ xã về 

phường, thị trấn do điều chỉnh địa giới hành chính mà người sử dụng đất không 
có giấy tờ về quyền sử dụng đất. 

II. Vị trí việc làm: Xây dựng, cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ địa 
chính; Đo đạc, lập bản đồ; Biên tập bản đồ chuyên đề, mảnh trích đo địa 

chính; kiểm tra nghiệm thu bản đồ, mảnh trích đo địa chính thừa đất, 
Phòng Kỹ thuật địa chính và Công nghệ thông tin. 

1. Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực đo đạc bản đồ. 

2. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. 

3. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về bản đồ địa chính. 

4. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất, thu hồi đất. 

5. Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu 

công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. 

III. Vị trí việc làm: Lập, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Xây dựng, cập nhật 
chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính; Đo đạc lập mảnh trích đo địa chính; 

kiểm tra nghiệm thu mảnh trích đo địa chính thừa đất, Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa – Na Hang – Lâm Bình. 
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4. Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân 
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Nơi nhận: 

- Đoàn Giám sát TDVC tỉnh (b/cáo);  

- Sở Nội vụ; 
- Sở Thông tin và Truyền thông 
(giúp đăng tải); 

- Giám đốc Sở; 
- Các đ/c PGĐ Sở; 

- Chủ tịch HĐTD Sở; 
- Ban Giám sát TD Sở; 
- Thành viên HĐTDVC Sở; 

- Thí sinh dự xét tuyển; 
- Lưu: VT, HĐ. 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC                        
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC  
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

   Phạm Mạnh Duyệt 
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