
 

 

THÔNG BÁO 
Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp  

tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Sở Tư pháp năm 2021 Vòng 2  

  
 

Căn cứ Luật Viên chức 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; 

Căn cứ 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;  

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 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, 

viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của 

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

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-STP ngày 31/12/2021 của Giám đốc Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị 

sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-STP ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang năm 2021; 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG                                                         

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TỰ ĐẢM BẢO CHI 

THƯỜNG XUYÊN NĂM 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        
 
    

 
Số:         /TB-HĐTDVC    Tuyên Quang, ngày 06 tháng 5 năm 2022  
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Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường 

xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 thông báo danh mục tài 

liệu ôn tập thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực 

thuộc Sở Tư pháp năm 2021 Vòng 2 (Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo Thông 

báo này). 

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (địa 

chỉ: https://tuyenquang.gov.vn/), Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang (địa chỉ: http://tuphaptuyenquang.gov.vn/) và niêm yết tại trụ sở làm việc 

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Đoàn GSTDVC tỉnh;      

- Sở Nội vụ;                      (Báo cáo)                                                                         

- Giám đốc Sở Tư pháp;  

- Sở Thông tin và truyền thông (đề nghị 
phối hợp đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh); 
- Thành viên HĐTDVC Sở (thực hiện);   

- Ban GSTDVC Sở;  

- Phòng Công chứng số 1; 

- Trung tâm DVĐGTS; 

- Trang thông tin điện tử STP (đăng tải); 
- Niêm yết tại trụ sở STP;  
- Thí sinh dự thi vòng 2;                  
 - Lưu VT, HSTDVC.Gi.                                                                                                                                               

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
 

 
 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Nguyễn Hữu Trúc 

https://tuyenquang.gov.vn/
http://tuphaptuyenquang.gov.vn/


 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 (Thi viết) 
Kỳ thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi 

thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp năm 2021  
(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-HĐTDVC ngày  06 tháng 5 năm 2022 
của Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên 

năm 2021) 
 

TT TÊN VĂN BẢN 

I Vị trí chuyên viên thực hiện công tác công chứng, chứng thực  

1 
Bộ luật Dân sự năm 2015 

2 Luật Đất đai năm 2013 

3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

4 
Luật Công chứng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan 

đến quy hoạch năm 2018; 

5 
Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; 

6 
Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2017 của Chính phủ về cấp bản sao  từ sổ gốc, 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

7 
Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề 

công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

8 
Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy 

tắc đạo đức hành nghề công chứng 

9 

Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm 

định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn 

phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên; Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 

20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, 

điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công 

chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. 

10 

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 

02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

11 
Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/2/2021 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. 

12 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang Ban 
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TT TÊN VĂN BẢN 

hành quy chế Quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

II Vị trí chuyên viên thực hiện công tác đấu giá tài sản 

1 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 

2 Luật Đất đai năm 2013 

3 
Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; 

4 

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về việc tổ chức 
thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 

đất; 

5 

Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung 

thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản (đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

6 
Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế 

độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản 

7 
Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành 

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên. 

8 

Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy 

định tại Luật đấu giá tài sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 02 năm 2021. 

III Vị trí văn thư, lưu trữ (Văn thư trung cấp) 

1 
Luật Lưu trữ năm 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  

 

 
 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-108-2020-tt-btc-sua-doi-thong-tu-45-2017-tt-btc-khung-thu-lao-dich-vu-dau-gia-tai-san-461156.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-45-2017-tt-btc-khung-thu-lao-dich-vu-dau-gia-tai-san-theo-quy-dinh-luat-dau-gia-tai-san-341649.aspx
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