
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ

Số:            /QĐ-SNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi môn nghiệp vụ chuyên 

ngành (Vòng 2) đối với tuyển dụng nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập 
ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH HẢI DƯƠNG
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, 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 Quy định 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;

Căn cứ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh 
Hải Dương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ;

Thực hiện Kế hoạch số 2836/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục 
công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 và Công văn số 3544/BCĐ ngày 
27/9/2021 của Ban chỉ đạo kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở 
giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021;

Theo Biên bản thống nhất giữa Sở Nội vụ với Sở Tài chính ngày 04/10/021.  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi môn nghiệp vụ chuyên 
ngành (Vòng 2) đối với tuyển dụng nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập 
ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Công chức viên chức; Trưởng 
các phòng liên quan của Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ 
tịch Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành Giáo dục Đào tạo 
cấp huyện và các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, 
đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu:  VT, CCVC.  

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Hùng



Danh mục tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi (Vòng 2) 
môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với tuyển dụng nhân viên kế toán
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SNV ngày      tháng 10 năm 2021 

của Giám đốc Sở Nội vụ)

1. Tài liệu ôn tập, gồm: 
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13; 
- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; 
- Luật Quản lý và sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 (từ điều 50 đến điều 63);
- Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán, tổ chức được ngân sách nhà nước 
hỗ trợ;

- Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ tài chính. 

2. Về cấu trúc đề thi: 
Đề thi viết, thời gian làm bài thi 180 phút, cấu trúc đề có 03 câu hỏi, thang 

điểm 100 điểm, gồm:
- Câu 01: Lý thuyêt (30 điểm)
- Câu 02: Lý thuyết (30 điểm)
- Câu 03: Lý thuyết và liên hệ thực tiễn 40 điểm (lý thuyết 20 điểm, liên hệ 

thực tiễn 20 điểm)
3. Nội dung của các câu hỏi:
Câu 01, câu 02 và phần lý thuyết câu 03 trong các tài liệu thuộc danh mục 

tài liệu ôn tập tại Mục 1 nêu trên./.

.........................................
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