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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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 Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh 

trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022 

 

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 

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

Căn cứ Văn bản số 3747/UBND-NC ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chủ trương tuyển dụng viên chức tại đơn vị 

trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-BQLKKT ngày 24 tháng 11 nám 2022 của Ban 

Quản lý khu kinh tế về Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức tại Công ty Đầu 

tư phát triển hạ tầng khu kinh tế 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 Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022.  

Hội đồng xét tuyển viên chức tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh 

tế tỉnh trực 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 Trụ sở cơ quan, trụ sở Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh 

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 dự tuyển (thông qua việc đăng tải trên 

Website của BQLKKT tỉnh); 

- BBT Trang TTĐT cơ quan (thực hiện việc đăng 

tải trên Website BQLKKT tỉnh). 

-  Thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan 

và trụ sở Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng KKT; 

- Lưu: VT, VP, HSXT. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ 

KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM 

Vũ Mạnh Hải 

http://www.kkt.kontum.gov.vn/
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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU KINH TẾ TỈNH 

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, viên chức. 

3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 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 10/9/2020 của Chính phủ về VTVL 

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

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

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

6. 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 

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

UBND, ngày 28 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum. 

7. Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Tổ chức lại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum trực 

thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; 

8. Quyết định số 09/QĐ-BQLKKT ngày 25/01/2019 của Ban quản lý Khu 

kinh tế về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; 

B. Phần kiến thức chuyên ngành:  

I. Vị trí việc làm: Quản trị hành chính văn phòng 

1. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức, viên chức. 

2. Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các quy định hướng dẫn 

Luật thi đua, khen thưởng. 
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3. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNV ban hành Nghị định về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

4. 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; 

5. Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị; 

6. Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư 68/2022/TT-BTC 

ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; 

7. Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh 

Kon Tum quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Kon Tum; 

II. Vị trí việc làm: Quản lý, tổ chức nhân sự, chế độ chính sách lao động 

và việc làm. 

1. Bộ Luật Lao động năm 2019. 

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, viên chức. 

3. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 14/12/20020 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều kiện lao động và 

quan hệ lao động. 

4. Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật An toàn, vệ sinh lao đông về BH 

TNLĐ, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.  

5. Nghị định số 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn 

đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

6. Nghị định số 30/2020/NĐ-2. CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

III. Vị trí việc làm: Quản lý, điều hành dự án 

1. Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH 

ngày 15/7/2020); Luật Đấu thầu  năm 2013; Luật Đầu tư công năm 2019. 

 2. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc 

qui định chi tiết một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

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

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  
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4. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng;  

5. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy 

định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng;  

6. Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử 

dụng vốn Nhà nước của tỉnh Kon Tum; 

IV. Vị trí việc làm: Quản lý lĩnh vực môi trường, phòng chống cháy nổ. 

1. Luật Bảo vệ Môi trường 2020 

2. Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2021 

3. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2020 về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Nghị định 47/2014/NĐ-CP; Nghị định 

01/2017/NĐ-CP; Nghị định 06/2020/NĐ-CP). 

4. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Thông tư 

37/2014/TT-BTNMT; Thông tư 33/2017/TT-BTNMT). 

5. Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định 

chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Môi trường.  

4. Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Hướng dẫn Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi. 

5. Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ vê Quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ. 

6. Thông tư 149/2020/TT-BCAcủa Bộ công an về Hướng dẫn thi hành Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 

136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy 

và chữa cháy sửa đổi 

V. Vị trí việc làm: Quản lý chất lượng công trình 

1. Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH 

ngày 15/7/2020); Luật Đầu thầu năm 2013. 

2. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021của Chính phủ về Quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

3. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng;  

4. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021c ủa Chính phủ về Quy 

định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng;  

https://www.tracuuphapluat.info/2021/02/nghi-dinh-136-2020-huong-dan-luat-phong-chay-chua-chay.html
https://www.tracuuphapluat.info/2021/02/nghi-dinh-136-2020-huong-dan-luat-phong-chay-chua-chay.html
https://www.tracuuphapluat.info/2021/02/thong-tu-149-2020-huong-dan-luat-phong-chay-chua-chay.html
https://www.tracuuphapluat.info/2021/02/thong-tu-149-2020-huong-dan-luat-phong-chay-chua-chay.html
https://www.tracuuphapluat.info/2021/02/thong-tu-149-2020-huong-dan-luat-phong-chay-chua-chay.html
https://www.tracuuphapluat.info/2021/02/thong-tu-149-2020-huong-dan-luat-phong-chay-chua-chay.html
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5. Nghị định 84/2015 ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát đánh giá 

đầu tư; Nghị định 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về 

giám sát và đánh giá đầu tư 

6. Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ và Nghị định 

50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy 

định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

VI. Vị trí việc làm: Quản lý, khai thác, vận hành các công trình hạ tầng 

kỹ thuật tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

1.  Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH 

ngày 15/7/2020); Luật Đấu thầu  năm 2013; Luật Đầu tư công năm 2019. 

2. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 về việc qui định chi tiết 

một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng;  

4. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

5. Thông tư 65/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định về lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công. 

VII. Vị trí việc làm: Quản lý, khai thác, vận hành các công trình hạ 

tầng kỹ thuật tại các Khu công nghiệp 

1.  Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH 

ngày 15/7/2020); Luật Đấu thầu  năm 2013; Luật Đầu tư công năm 2019. 

2. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc 

qui định chi tiết một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng;  

4. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

5. Thông tư 65/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định về lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công. 

6. Văn bản 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ TNMT quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 
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VIII. Vị trí việc làm: Triển khai thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền đặt hàng hoặc đấu 

thầu tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

1. Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

2. 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; 

3. Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Nghị quyết về ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

4. Quyết định 1392/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh KonTum 

về Ban hành danh mục sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực xây dựng thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sử dụng ngân sách nhà nước 

từ nguồn kinh phí chi thường xuyên  

5. Quyết định số 101/QĐ-BQLKKT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ban 

quản lý Khu kinh tế về ban hành Quy chế quản lý dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách Nhà nước trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

IX. Vị trí việc làm: Kế toán tổng hợp 

1. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 

2. Luật Kế toán năm 2015 

3. Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, 

thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

4. 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; 

5. Nghị định 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về Báo cáo 

tài chính nhà nước 

6. Thông tư 328/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thu và quản 

lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thông tư 

72/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-

BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và 

hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. 

7. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

X. Vị trí việc làm: Kế hoạch Tổng hợp 

1. Luật Đầu tư công; Luật Quản lý sử dụng tài sản công. 

2. Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều Luật Đầu tư công 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-328-2016-tt-btc-huong-dan-thu-quan-ly-cac-khoan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-qua-kho-bac-nha-nuoc-323420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-328-2016-tt-btc-huong-dan-thu-quan-ly-cac-khoan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-qua-kho-bac-nha-nuoc-323420.aspx
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2 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

4. Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. 

5. Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá 

XI. Vị trí việc làm: Kế hoạch Tác nghiệp 

1. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 

2 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; 

3. Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị; 

4. Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư 68/2022/TT-BTC 

ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; 

5. Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Kon 

Tum quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

5. Văn bản 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ TNMT về Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

6. Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ về Hướng 

dẫn Luật phí và lệ phí.  

7. Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu 

ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thông tư 72/2021/TT-BTC sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và hoàn trả các khoản thu ngân 

sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. 

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: http://www.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./.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
http://www.kkt.kontum.gov.vn/
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