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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức  

tại Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2022 

  

 Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-VQHXD ngày 15/7/2022 của Viện 

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

kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Viện Quy hoạch xây dựng 

tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức Viện Quy 

hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận (Viện) thông báo nội dung danh mục tài liệu 

ôn tập sát hạch như sau: 

1. Vị trí tuyển dụng: 

Thiết kế kiến trúc. 

2. Phần sát hạch kiến thức chung 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

- 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; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Phần sát hạch theo chuyên ngành 

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

- Luật Quy hoạch đô thị số 01/VBHN-VPQH ngày 20 tháng 7 năm 2015; 

- 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, 
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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 

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

tỉnh. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm 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 KTSH 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 KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

Phạm Thành Bắc 
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