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Số:         /TB-HĐXT            Kon Tum, ngày        tháng     năm   

 

THÔNG BÁO 

về Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển 

viên chức tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022 

 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-BQLKKT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Ban 

Quản lý khu kinh tế về Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý cửa 
khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo kết quả xây dựng danh mục tài liệu ôn tập của Ban đề thi 

phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2022.  

Hội đồng xét tuyển viên chức tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022 thông báo Danh mục tài liệu ôn 

tập để các các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) kỳ xét tuyển 

biết và thực hiện (Có danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn kèm theo). 

Danh mục ôn tập và tài liệu ôn tập từng vị trí việc làm được niêm yết công 

khai tại Bảng tin trụ sở cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, tại Ban quản lý 

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại địa chỉ: http://www.kkt.kontum.gov.vn. 

* Lưu ý: Hội đồng xét tuyển không thực hiện việc ôn tập cho các thí sinh. 
  

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh; 

- Các thành viên HĐXT; 

- Ban giám sát kỳ xét tuyển; 

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển ( thông qua 

việc đăng tải trên website của  BQLKKT tỉnh); 

- BBT Trang TTĐT cơ quan (thực hiện đăng tải 

trên website BQLKKT tỉnh); 

-  Thông báo, niêm yết tại trụ sở cơ quan và tại 

Ban Quản lý CKQT Bờ Y; 

- Lưu: VT, VP, HSXT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

TẠI BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y TRỰC THUỘC 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH NĂM 2022 

 

A. Phần Kiến thức chung: 

1. Luật Viên chức (đã được hợp nhất tại văn bản 26/VBHN-VPQH ngày 

16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội); 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

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

3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

4. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

5. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ 

Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

6. Thỏa thuận số 49/2007/SL-LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc 

tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới nhằm 

đẩy mạnh hơn nữa việc khuyến khích phát triển hợp tác đầu tư, thương mại giữa 

hai nước, ký ngày 12 tháng 9 năm 2007 tại Hà Nội, gọi tắt là “Thỏa thuận Hà Nội 

năm 2007”; 

7. Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND, 

ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 

32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

B. Phần kiến thức chuyên ngành:  

1. Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; 

2. Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất 

liền; 

3. Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Quốc 

phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 



112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý 

cửa khẩu biên giới đất liền; 

4. Quyết định 655/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum; 

5. Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung vị trí việc làm của Ban Quản lý 

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; 

6. Quyết định số 64/QĐ-BQLKKT ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Ban 

Quản lý Khu kinh tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 
 

Ghi chú: 

- Thí sinh tham khảo nội dung các tài liệu trên các phương tiện thông tin 

đại chúng chính thống (tài liệu có đăng trên website của Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Kon Tum tại địa chỉ kkt.kontum.gov.vn); 

- Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng kiểm tra; 

- Thí sinh dự tuyển tự nghiên cứu tài liệu, cơ quan không tổ chức ôn tập./.  
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