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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /STNMT-VP 
V/v đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập  

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

        Tuyên Quang, ngày        tháng 5 năm 2020 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh 

Tuyên Quang năm 2019; Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đào tạo trong Kế 

hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn bản 

số 879/UBND-NC ngày 30/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức 

tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019, 

Để thực hiện kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2019 theo chỉ đaọ của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Danh mục tài liệu ôn tập kỳ 

thi tuyển viên chức năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.  

(Có danh mục tài liệu kèm theo) 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT TNMT; (Đăng tải trên Trang tin 

điện tử của cơ quan) 

- Lưu: Văn thư, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

Đặng Minh Tơn 
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DANH MỤC 

Tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Công văn số         /STNMT-VP ngày      /5/2020  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. Danh mục tài liệu ôn tập thi môn Kiến thức chung 

1. Luật Viên chức năm 2010; 

2. Luật Đất đai 2013; 

3. Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính Phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

4. Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; 

5.  Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về đánh giá và 

phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 

6.  Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và 

phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 

7. Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính Phủ quy định về xử lý 

kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. 

8. Nghị định Số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi , bổ 

sung môṭ số quy điṇh về tuyển duṇg c ông chức , viên chức , nâng ngac̣h công 

chức, thăng haṇg viên chức và thưc̣ hiêṇ chế đô ̣hơp̣ đồng môṭ số loaị công 

viêc̣ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ công lâp̣; 

9. Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 

2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành địa chính 

II. Danh mục tài liệu ôn tập thi môn Tiếng Anh 

1. Tenses 

- Simple present  

- Present continuous  

- Present perfect  

- Simple past  
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- Near future and simple future 

2. Quantitative adjectives 

3. Adverbs and adjectives 

5. Relative clauses: Defining relative clauses and non-defining relative clauses   

6. Comparisons:  

7.Clause of concession:  Although, despite, in spite of ,  

8. Clause of reason: Because , because of….  

9. Gerund and Infinitives: Like, enjoy, avoid ….+ V_ing 

                                          need, decide, refuse…+  V_ infinitive 

10. Other structures: so... that, such ...... that, too, enough, ........... 

11. Prepositions: After Nouns/ Adjectives/ Verbs… 

12. Conditional sentences: Type 1; type 2 

13. Reading comprehension 

- Read the passage and then choose the best answers 

- Read the following passage and then choose the correct answer to questions  
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