
 
 

 

 
 

  

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ DỰ THI  

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2021 

(Từ 25/09/2021 đến ngày 31/10/2021) 

TT Môn học 

Học phí  

Online qua 

Google 

Meet hoặc 

trực tiếp (đ) 

Học phí  

Online 

trên  

Website 

Mundo.vn 

(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); 

Chuyên gia Thuế Nguyễn Đức Ngoãn – nguyên P.TP 

Tuyên Truyền Hỗ Trợ - Cục Thuế tỉnh TT Huế) 

 

 

1.1 Luật cán bộ, công chức 1.500.000 

(Đã bao 

gồm học 

online trên 

website 

Mundo.vn 

và sách ôn 

thi, tài liệu 

trị giá 

1.050.000 đ) 

800.000 

(Chưa bao 

gồm tài 

liệu) 

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 ngành thuế; chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn của công chức và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan 

Thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế) 

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

thi trắc nghiệm 

Học 

phần 

2 

Môn Tiếng Anh  

(GV: ThS.Hồ Thị Thùy Trang, ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Loan Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế) 

1.200.000 

(Đã bao 

gồm học 

online trên 

website 

Mundo.vn 

800.000 

(Chưa bao 

gồm tài 

liệu) 



 
 

 

 
 

  

TT Môn học 

Học phí  

Online qua 

Google 

Meet hoặc 

trực tiếp (đ) 

Học phí  

Online 

trên  

Website 

Mundo.vn 

(đ) 

và sách ôn 

thi, tài liệu 

trị giá 

1.000.000 đ) 

Học 

phần 

3 

Kiến thức về Thuế 

(GV: GVC.ThS. Nguyễn Hoàng Nguyên – Trưởng bộ môn 

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

2.600.000 

(Đã bao 

gồm học 

online trên 

website 

Mundo.vn 

và sách ôn 

thi, tài liệu 

trị giá 

1.800.000 đ) 

1.500.000 

(Chưa bao 

gồm tài 

liệu) 3.1 Luật thuế giá trị gia tăng 

3.2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 

3.3 Luật thuế thu nhập cá nhân 

3.4 Luật Quản lý thuế 

3.5 Một số sắc thuế khác 

3.6 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 18/09/2021 được giảm: 100.000 đ 

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

- Trường hợp học viên đăng ký học online trên Google Meet hoặc Trực tiếp mà trung 

tâm không mở lớp, Trung tâm sẽ hoàn trả lại học phí sau khi trừ chi phí sách ôn thi, 

tài liệu và học phí học online trên website Mundo.vn. 

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 2021:  1.751 chỉ tiêu  

Trong đó: Ngạch chuyên viên: 303 chỉ tiêu; Ngạch kiểm tra viên thuế: 1.324 chỉ tiêu; 

Ngạch văn thư viên: 49 chỉ tiêu; Ngạch Cán sự: 8 chỉ tiêu; Ngạch kiểm tra viên trung 

cấp thuế: 23 chỉ tiêu; Ngạch văn thư viên trung cấp: 44 chỉ tiêu. 


