DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
Phỏng vấn sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm Giải pháp
công nghệ thông tin giáo dục
(Kèm theo Thông báo số: 07/TB-HĐXTVC ngày 06 tháng 01 năm 2021)
1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
2. Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
3. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
4. Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp
công lập;
5. Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 Quy định quản lý đầu tư
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư;
7. 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;
8. Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi,
bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công
chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng
một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công
lập;
9. Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng
dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn
ngân sách nhà nước;
10. Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin
và Truyền thông quy định quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng
dụng công nghệ thông tin;
11. Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
12. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
13. Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2020 của Bộ Thông tin và
Truyền thông Quy định nội dung giám sát thi công Dự án ứng dụng công nghệ
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
14. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giải pháp công nghệ thông
tin giáo dục thuộc Cục Công nghệ thông tin xem trên website của Trung tâm
(https://eitsc.edu.vn/).

