
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 (Vòng 2)

Vị trí tuyển dụng: Kế toán viên trung cấp (Mã số: 06.032)

I. Hình thức ra đề: Tự luận
II. Thời gian làm bài: 180 phút
III. Thang điểm: 100 điểm
IV. Cấu trúc đề thi (50% lý thuyết, 50% thực hành)
1. Quy định chung

- Mỗi môn (Vị trí tuyển dụng) gồm 04 Đề (có đáp án cho mỗi đề thi). Mỗi đề 
gồm 3 câu (câu I, câu II, câu III). Số điểm và hàm lượng kiến thức của câu I, câu 
II và câu III trong các bộ đề như nhau. Chủ tịch Hội đồng thi sẽ chọn ngẫu nhiên 
các câu hỏi trong 04 bộ đề sau đó ghép lại thành 01 bộ đề thi chính thức (yêu cần 
mỗi câu hỏi được in trên 01 tờ giấy A4). 

- Lý thuyết: có tỷ trọng 50% (50 điểm) nội dung về các văn bản quy định về 

chức danh nghề nghiệp, nghiệp vụ; Luật viên chức, văn bản quy phạm pháp luật và các 

văn bản khác có liên quan như:

+ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

+ Luật Kế toán ngày 20/11/2015;

+ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

+ Nghị định số 174/2016/NĐCP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật kế toán;

+ Nghị định 151/2017/NĐCP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định một số 

điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài chính;

+ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;



+ Nghị định số 43/2006/NĐCP ngày 25/4/2006 của Chính hủ quy định quyên tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính 

đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;

- Thực hành: có tỷ trọng 50% (50 điểm) nội dung về các bài tập thực hành, xử 

lý tình huống trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Kế toán …
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