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THÔNG BÁO 
Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức 

năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường 

 

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-TTTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2021 của 

Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường về việc phê duyệt 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài 

nguyên và môi trường; 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-TTTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2021 của 

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường về việc tổ chức tuyển dụng 

viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTTNMT ngày 05 tháng 10 năm 2021 của 

Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường về việc thành lập 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo Danh mục tài liệu ôn 

tập thi tuyển viên chức vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ thi tuyển 

viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, cụ 

thể như sau: 

1. Danh mục tài liệu kiến thức chung cho các vị trí  

- Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường 

trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Quyết định số 3499/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; đã 

được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2523/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Quyết định số 2888/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

2. Danh mục tài liệu kiến thức nghiệp vụ chuyên môn 
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2.1. Vị trí Điều phối hoạt động truyền thông tài nguyên và môi trường 

khu vực phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên 

- Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Các Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã 

hội; giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, 

ngành Trung ương. 

- Quyết định số 3499/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; đã 

được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2523/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Quyết định số 885/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Quyết định số 886/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ 

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Quyết định số 887/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn 

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Quyết định số 888/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

2.2. Vị trí Kế toán viên 

- Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 04 tháng 7 năm 2019 của 

Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật kế toán; Văn bản hợp nhất số 

02/VBHN-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính ban hành hợp 

nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật ngân sách Nhà nước. 
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- Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý thuế. 

- Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phí và lệ phí. 

- Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.  

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài 

chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

- Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong 

lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. 

- Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc; 

Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính 

quy định hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước. 

- Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2019 của Bộ 

Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt 

qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 7 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý 

không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Quyết định số 888/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Các quy định liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp hiện hành trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

2.3. Vị trí Văn thư kiêm thủ quỹ 

- Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011. 

- Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. 

- Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 04 tháng 7 năm 2019 của 

Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật kế toán; Văn bản hợp nhất số 

02/VBHN-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính ban hành hợp 

nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. 
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- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng con dấu. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư. 

- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ 

thống hành chính Nhà nước. 

- Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. 

- Quyết định số 2018/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Quyết định số 1989/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế công tác văn thư 

- lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Các kiến thức chung về văn thư, thủ quỹ. 

2.4. Vị trí Điều phối mạng lưới truyền thông về tài nguyên và môi trường  

- Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 

năm 2025. 

- Các Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã 

hội; giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ban ngành Trung ương. 

- Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

2.5. Vị trí Tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin 

- Luật Báo chí. 

- Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13. 

- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ 

quan hành chính nhà nước. 

- Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động 

xuất bản.  

- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 

về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. 
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- Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng. 

- Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2.6. Vị trí Phóng viên, biên tập viên 

- Luật Báo chí. 

- Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13. 

- Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động 

xuất bản.  

- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 

về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. 

2.7. Vị trí Quay phim, dựng hình 

- Luật Báo chí. 

- Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13. 

- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 

về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng. 

- Các kiến thức chung về quay phim, dựng hình. 

2.8. Vị trí Tổ chức sự kiện về tài nguyên và môi trường 

- Các quy định pháp luật về tổ chức sự kiện. 

- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ 

quan hành chính nhà nước. 

- Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Các kiến thức chung về tổ chức sự kiện. 
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2.9. Vị trí Tổ chức cuộc thi và các hoạt động ngoại khóa về tài nguyên và 

môi trường 

- Các quy định pháp luật về tổ chức sự kiện. 

- Các Luật và văn bản hướng dẫn Luật về tài nguyên và môi trường (Bảo vệ 

môi trường; Đa dạng sinh học; Luật Đất đai; Tài nguyên nước; Khoáng sản; Khí 

tượng thủy văn; Đo đạc và bản đồ; Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo…). 

- Các Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã 

hội; giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, 

ngành Trung ương. 

- Các kiến thức chung về tổ chức cuộc thi và giáo dục ngoại khóa. 

Trên đây là Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức vòng 2, kỳ thi 

tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi 

trường, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền 

thông tài nguyên và môi trường thông báo để các thí sinh được biết. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc (để báo cáo); 

- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng 

viên chức năm 2021; 

- Ban Giám sát; 

- Đăng Website của Trung tâm; 

- Lưu: VT, HĐTD.  

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Dũng 

 

 

 

 




