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THÔNG BÁO 
Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1,  

kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 
 
 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

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;  

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức, kỳ tuyển dụng viên 

chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021; Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 

19/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Danh sách thí sinh 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi 

trường năm 2021; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 thông 

báo danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021, như sau: 

A. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

I. Môn kiến thức chung 

1. Quy định của pháp luật về viên chức 

- Hiến pháp năm 2013. 

- 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 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc 

làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản 

lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

2. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh 

vực tuyển dụng  

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. 
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- Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018. 

- 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. 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ. 

II. Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) - Viên chức hạng III thuộc lĩnh vực Tài 

nguyên và Môi trường thi tiếng Anh trình độ bậc 2 

a) Phạm vi kiến thức ngữ pháp 

- Cách sử dụng các tính từ thông dụng để mô tả. 

- Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên (always, usually, often, sometimes, 

seldom, rarely, never). 

- Cấu trúc đơn giản: be going to, there is/there are, V + to V, V + Ving, I’d like… 

- So sánh hơn, so sánh nhất của tính từ. 

- Cách sử dụng How much, how many. 

- Danh từ số ít, số nhiều; danh từ đếm được, không đếm được. 

- Các loại động từ khiếm khuyết: can, can’t, could, couldn’t…để chỉ khả năng 

ở hiện tại, quá khứ và chỉ sự cho phép. 

- Cách sử dụng các thì thông dụng: hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn… 

- Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh: Giới từ về thời gian; giới từ chỉ vị trí. 

- Cách sử dụng đại từ trong tiếng Anh: Đại từ làm chủ ngữ và tân ngữ; Đại từ 
sở hữu; Đại từ chỉ định. 

b) Phạm vi kiến thức từ vựng 

Từ vựng về đồ vật, động vật phổ biến, các hoạt động hàng ngày, về thời tiết, 

thời gian rảnh rỗi, về con người, địa điểm… 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 

thông báo để thí sinh biết và ôn tập./. 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC tỉnh; 
- Sở Nội vụ;  
- Sở Thông tin và Truyền thông (đề nghị đăng tải 
trên Cổng thông tin điện tử tỉnh); 
- Giám đốc Sở; 
- Các đ/c PGĐ Sở; 
- Thành viên HĐTD; 
- Văn phòng Sở (niêm yết); 
- VPĐKĐĐ (đăng tải trên website Sở); 
- Lưu: VT, HĐTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Phạm Mạnh Duyệt  
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