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THÔNG BÁO 

Hướng dẫn tài liệu ôn tập phục vụ cho các đối tượng đăng ký  

tuyển dụng viên chức của Ban quản lý VQG Chư Mom Ray 

 

 Căn cứ thông báo số 60/TB-BQL ngày 11/11/2022 về việc thông báo tuyển dụng 

viên chức của Ban quản lý VQG Chư Mom Ray năm 2022. Hội đồng tuyển dụng viên 

chức Ban quản lý VQG Chư Mom Ray thông báo danh mục tài liệu ôn tập phục vụ cho 

vòng phỏng vấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ như sau: 

 1. Danh mục tài liệu văn bản quy phạm pháp luật: 

 - Luật viên chức số 58/2010/QH12; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019; 

 - Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13; 

 - Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14; 

- Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Văn bản số 

32/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 Luật đa dạng sinh học; 

- Luật du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại cán bộ, 

công chức, viên chức; 

 - Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành Luật 

lâm nghiệp; 

 - Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 về kiểm lâm và lực lượng 

chuyên trách bảo vệ rừng; 

- Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và 

chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, 

thực vật hoang dã nguy cấp; 

- Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng 



nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp;  

- Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 quy định về phòng cháy, 

chữa cháy rừng;    

- Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về điều tra, 

kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; 

 - Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về quản lý rừng 

bền vững;    

- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về các biện 

pháp lâm sinh; 

- Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về các biện pháp lâm 

sinh; 

- Thông tư số 15/2022/VBHN-BNNPTNT ngày 25/11/2022 quy định về các biện 

pháp lâm sinh; 

Và các nghiệp vụ liên quan như: phương pháp sử dụng bản đồ; công cụ 

SMART,...trong tuần tra, kiểm tra rừng; phương pháp lập hồ sơ công việc; phương pháp 

lập kế hoạch,... 

2. Tài liệu về VQG Chư Mom Ray: 

Giới thiệu tổng quan về VQG Chư Mom Ray: truy cập vào trang thông tin điện 

tử của Ban quản lý VQG Chư Mom Ray là: vuonquocgiachumomray.vn để nghiên 

cứu./. 

 

Nơi nhận: 

- Hội đồng xét tuyển VC; 

- Đăng tải trên trang TTĐT của VQG; 

- Lưu VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Xuân Thủy 
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