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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức (vòng 2) 

tại Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2022 

  

 Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-VQHXD ngày 15/7/2022 của Viện 

trưởng Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc Thành lập Hội đồng 

tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình 

Thuận (Viện) thông báo nội dung danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức 

(vòng 2) năm 2022 như sau: 

1. Vị trí Thiết kế kiến trúc  

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014: Chương 

II; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị: Chương I, III; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng: Chương I, II; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung 

về quy hoạch xây dựng: Những nội dung liên quan đến điều chỉnh Chương I, 

III Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Chương I,II Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015; 

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy 

định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô 

thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây 

dựng; 

- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 

Bình Thuận v/v ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê 
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duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Vị trí Kế toán – Kế hoạch 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật số 

52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

- Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính quy 

định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của 

các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

- Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2018  về 

phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 

 3. Vị trí thiết kế kỹ thuật – dự toán (chuyên ngành xây dựng; công 

nghệ kỹ thuật công trình xây dựng) 

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây 

dựng; 

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình 

hạ tầng kỹ thuật; 

- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn 

thiết kế; 

- TCVN 5574:2018 Kết cấu bêtông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết 

kế; 

- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 

Bình Thuận v/v ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn 

tỉnh. 

4. Vị trí thiết kế kỹ thuật – dự toán (chuyên ngành cấp thoát nước): 

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây 

dựng; 

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình 

hạ tầng kỹ thuật; 

- TCVN 7957:2008 Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu 

chuẩn thiết kế; 



 

3 

 

- TCXDVN 33:2006 Cấp nước–mạng lưới đường ống và công trình – 

Tiêu chuẩn TK; 

- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 

Bình Thuận v/v ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn 

tỉnh. 

5. Vị trí khảo sát, đo đạc: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014: Mục 1, 

Chương IV; 

- Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: Mục 1, Chương III; 

- Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng về 

quy định cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng; 

- Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43-90, ngày 9/8/1990 của Cục đo đạc và 

bản đồ nhà nước: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/500, 1/1.000, 

1/2.000, 1/5.000 (phần ngoài trời). 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện thông báo để các thí sinh được 

biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Sở Xây dựng;  

- Ban lãnh đạo Viện; 

- Hội đồng Tuyển dụng viên chức Viện;    

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Viện; 

- Website Sở Xây dựng (đề nghị); 

- Niêm yết tại Bảng thông báo của Viện; 

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, TKHĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

Phạm Thành Bắc 

 


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-09-06T14:55:31+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Phạm Thành Bắc<bacpt@sxd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-09-06T14:56:32+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Viện Quy hoạch xây dựng<vqhxd@sxd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




