
 
 
 
 
 
  

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thi tuyển công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021 
 

Kính gửi: Quý học viên tham gia thi tuyển công chức Kho bạc Nhà nước năm 
2021 

 
Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về việc 

phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2021. 

Nhằm giúp học viên ôn tập, hệ thống hóa kiến thức để tham gia thi tuyển công 
chức Kho bạc Nhà nước năm 2021. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức mở lớp 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho cá nhân có nhu cầu tham dự thi công chức vào Kho bạc Nhà 
nước năm 2021. 

 1. Mục tiêu:  
- Hệ thống lại những vấn đề quan trọng để học viên nắm vững nội dung các môn học. 
- Giúp học viên nắm vững kiến thức các môn quản lý nhà nước về kinh tế, tài 

chính, các kiến thức chuyên ngành Kho bạc, tiếng Anh và tin học. 

- Hướng dẫn cách làm các bài tập để củng cố thêm kiến thức quản lý về Kho bạc. 
- Hướng dẫn cách làm bài thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và môn tiếng Anh. 

- Hướng dẫn giải đề thi mẫu và giải đề thi các năm. 

2. Đối tượng tham dự: 
- Học viên đã tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế 

toán, Kiểm toán, Tín dụng, Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản 
trị văn phòng, Quản trị kinh. 

- Học viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo mục I của Quyết định số 1073/QĐ-BTC 
ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức 
Kho bạc Nhà nước năm 2021; 

- Cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để chuẩn bị cho việc dự thi 
công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021; 

- Các cá nhân khác có nhu cầu đào tạo cơ bản về hệ thống Kho bạc Nhà nước. 

3. Thời gian học: Từ ngày 03/07/2021 đến ngày 30/07/2021  

(Học ngoài giờ hành chính; Từ thứ hai đến thứ sáu: Học vào ban đêm; Thứ bảy, 
chủ nhật: Học cả ngày). 

4. Hình thức học: Học Online trên ứng dụng Goolge Meet và bài giảng xây 
dựng tại website: Mundo.vn 

(Tài liệu có sẵn tại trang web) 
5. Nội dung khóa học: Chi tiết đính kèm theo công văn. 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN 
HỒNG ĐỨC 

 
 Số:    /TT-HD 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 06 năm 2021 



 
 
 
 
 
  

6. Giảng viên giảng dạy: Giảng viên là những giảng viên, chuyên gia giàu kinh 
nghiệm ôn tập nhiều kỳ thi tuyển dụng công chức ngành Kho bạc Nhà nước đến từ 
Trường Đại học Tài chính – Kế toán (Bộ Tài chính), Học viện Hành chính, Trường 
cán bộ Nguyễn Chí Thanh; Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế. 

7. Kinh phí đào tạo: Chi tiết đính kèm theo công văn. 
8. Thời gian đăng ký: Kể từ ngày thông báo đến ngày 30/06/2021. 

9. Hình thức đăng ký: Đăng ký  trực tiếp, qua Fax, qua Link Online 
https://bit.ly/2Ra1VDn hoặc gửi phiếu đăng ký đến:  

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức  
Địa chỉ: 09 Trần Cao Vân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

ĐT: 0234.3 999 666 - 38 39 123   -  Hotline: 0905 839 123 – 0905 20 20 21 
Website: www.hongduc.com.vn    - Email: hongduchue@gmail.com 

. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức kính thông báo để quý học viên sắp xếp 
thời gian tham gia khóa ôn thi nhằm phục vụ tốt cho kỳ thi tuyển dụng công chức Kho 
bạc Nhà nước năm 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nơi nhận:                                                           
- Như trên; 
- Lưu VT. 
 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

ThS. Trần Minh Đức 



 
 
 
 
 
  

 
 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ DỰ THI  

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2020 

(Từ 03/07/2021 đến ngày 30/07/2021) 

Tối thứ hai đến thứ sáu: Từ 17h30 đến 20h30 

Thứ Bảy, chủ nhật: Sáng (từ 08h00 đến 11h00), Chiều (từ 14h00 đến 17h00)     

         Địa điểm học: Online trên ứng dụng Google Meet. 

TT 
Môn học 

Học phí  

Online (đ) 

 

Học 

phần 

1 

Kiến thức chung  

(GV: NGƯT.TS. Lê Văn Khâm – Trưởng khoa Tài chính - 

Trường Đại học Tài chính – Kế toán (Bộ Tài chính) 

 

 

1.1 Luật cán bộ, công chức 1.500.000 

(Đã bao 

gồm sách ôn 

thi và tài 

liệu trị giá 

250.000 đ) 

 

1.1 
Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, 

các tổ chức chính trị - xã hội 

1.2 Quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ 

1.3 
Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước  

1.4 Luật Cán bộ Công chức 

1.5 Luật Tổ chức Chính phủ 

1.6 Luật tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước 

1.7 
Hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm và thi thử các đề 

thi trắc nghiệm 

Học 

phần 

2 

Môn Tiếng Anh  

1.200.000 

(Đã bao 

gồm sách ôn 

thi và tài 

liệu trị giá 

200.000 đ) 

 



 
 
 
 
 
  

TT 
Môn học 

Học phí  

Online (đ) 

 

Học 

phần 

3 

Kiến thức chuyên ngành 

 

  

3.1 Luật ngân sách số 83/2015/QH13 năm 2015 2.000.000 

(Đã bao 

gồm sách ôn 

thi và tài 

liệu trị giá 

300.000 đ) 

 

3.2 Luật đầu tư công số 49/2014/QH13, 

3.3 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, 

3.4 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 

3.5 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13, 

3.6 Luật tố cáo số 03/2011/QH13 

3.7 Hướng dẫn làm bài tập và thi thử các đề thi 

 

Chính sách ưu đãi học phí cho học viên đăng ký trọn khóa: 

- Đăng ký trọn khóa và nộp học phí 1 lần: giảm 300.000 đ; 

- Nộp học phí trước ngày 03/07/2021 được giảm: 200.000 đ 

- Đăng ký nhóm: từ 02 người trở lên, giảm: 100.000 đ. 

 

 (2) Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 2021:  1.193 chỉ tiêu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
  

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP ÔN THI 

Thi tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021 

 

Kính gửi: Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức 

 

- Họ và tên học viên :  ........................................................... ….................................... 

- Ngày tháng năm sinh:  .................................................... ............................................ 

- Nơi sinh:  ...................................................................................................................  

- Giới tính:  ..................................................................................................................  

- Trình độ chuyên môn:  ...............................................................................................  

- Địa chỉ thường trú:  ...................................................................................................  

- Số ĐTCĐ:  ................................................  Số ĐTDĐ:  ...........................................  

- Email:   .....................................................................................................................  

 Tôi xin đăng ký học các môn học sau (vui lòng đánh dấu x vào ô tương ứng): 

TT 
Môn học 

Học 

Offline 

Học 

Online 

Học phần 1 Kiến thức chung   
 

Học phần 2 Môn Tiếng Anh    

Học phần 3 Kiến thức chuyên ngành   

 Để hiểu rõ hơn về khoá học, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: 

Trung tâm Hồng Đức - Địa chỉ: 09 Trần Cao Vân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

ĐT: 0234. 3 999 666 - 38 39 123 - 38 39 959  

Hotline: 0905 839 123 – 0905 20 20 21 

Website: www.hongduc.com.vn              Email: hongduchue@gmail.com 

 

Ngày......... tháng........ năm 20.... 

(Ký, họ tên) 

 

 



 
 
 
 
 
  

NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 

1. Thí sinh đăng ký dự thi tuyển vào các ngạch Chuyên viên nghiệp vụ, Kế 

toán viên, Chuyên viên tin học và Chuyên viên văn thư, lưu trữ được thực hiện 

theo 02 vòng thi như sau: 

1.1. Vòng 1: 

(1) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung: 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

- Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần 

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ 

chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính 

nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian 

thi là 60 phút. 

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm 

thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi là 30 phút. 

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu 

trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi 

tiếp vòng 2. 

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính. 

(2) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thang điểm: Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể: 

+ Đối với vị trí chuyên viên nghiệp vụ: nội dung liên quan đến lĩnh vực ngân sách 

và đầu tư công; 

+ Đối với vị trí kế toán viên: nội dung liên quan đến lĩnh vực kế toán; 

+ Đối với vị trí chuyên viên tin học: nội dung liên quan đến lĩnh vực về công nghệ 

thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm - mạng máy tính 



 
 
 
 
 
  

và truyền thông); hệ điều hành Window; quản trị Cơ sở dữ liệu; ứng dụng của Office 

2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word); 

+ Đối với vị trí văn thư, lưu trữ: nội dung về văn thư - lưu trữ; lưu trữ học và quản 

trị văn phòng; hành chính văn thư. 

2. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ 

Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1) nếu có một trong các 
điều kiện sau: 

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở 
trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu 
của vị trí việc làm dự tuyển; 

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển 

do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định; 

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong 

trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số. 

3. Xác nhận, thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức 

Kho bạc Nhà nước năm 2021: 

Người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức KBNN phải có đủ các điều kiện sau đây: 

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; 

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo 

thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm; 

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu 

tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có 

kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được 

người trúng tuyển thì Tổng Giám đốc KBNN quyết định người trúng tuyển. 

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết 

quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 


