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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 6 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 (Vòng 2 - môn nghiệp vụ chuyên ngành).  

(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  

(Vòng 2 - môn nghiệp vụ chuyên ngành) 

(Kèm theo Công văn số         /STNMT-VP ngày      /6/2020  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

PHẦN I 

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. Bộ Luật Dân sự ngày 24/11/2015. 

4. 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. 

5. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

 6. Quyết định số 192/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về thành lập Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Tuyên Quang. 

 

PHẦN II 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

THEO TỪNG VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

 

I. Vị trí tuyển dụng: Quản lý thu phí, lệ phí liên quan đến thực hiện thủ 

tục đăng ký và cung cấp thông tin đất đai kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu 

trữ, thủ quỹ. 

1. Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011 

2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

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

văn thư. 

4. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng con dấu 

5. Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của liên Bộ: Bộ 

Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục 

https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-01-2013-nd-cp-huong-dan-luat-luu-tru
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tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử 

dụng đất.  

6. Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 ban hành mức thu, đối 

tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND tỉnh dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

7. Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên 

Quang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao 

dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

II. Vị trí tuyển dụng: Sắp xếp hồ sơ lưu trữ, kiểm soát, cập nhật, chuẩn 

hóa dữ liệu của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai 

1. Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011 

2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

3. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất; 

4. 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. 

5. 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. 

6. Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT, ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin 

đất đai. 

7. Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, 

quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

8. Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định thu thập thông tin, dữ liệu Tài nguyên và môi trường phục vụ 

lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng. 

9. Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

III. Vị trí tuyển dụng: Thực hiện xây dựng các loại bản đồ liên quan 

đến hoạt động khoáng sản phục vụ thu hồi, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ, bản trích đo thửa đất; kiểm 

tra nghiệm thu bản trích đo.  

1. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ quy định 

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

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

Môi trường về quy định về hồ sơ địa chính. 

https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-01-2013-nd-cp-huong-dan-luat-luu-tru
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
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3. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về 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 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết môṭ số điều của Nghi ̣ điṇh số 43/2014/NĐ-CP  và 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

6. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

7. 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, nghiệm thu 

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

IV. Vị trí tuyển dụng: Lập, thẩm định các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 

nhận cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện đo đạc chỉnh lý bản 

đồ, trích đo thửa đất; kiểm tra nghiệm thu bản trích đo. 

1. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử dụng đất. 

2. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

3. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

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

Môi trường về quy định về hồ sơ địa chính. 

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

Môi trường về quy định về bản đồ địa chính. 

6. 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. 

7. Thông tư số 76/2014/TT-BTNMT ngày 16/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 

8. Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết môṭ số điều của Nghi ̣ điṇh số 43/2014/NĐ-CP  và 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

9. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 
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Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

10. Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của liên Bộ: 

Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ 

tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người 

sử dụng đất.  

11. Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất. 

12. Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND 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. 

13. Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang 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. 

14. Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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