
 
 

Phụ lục III 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THĂNG HẠNG  

VIÊN CHỨC TỪ NGẠCH CÁN SỰ LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN; TỪ 

NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP LÊN NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN  

(Đối tượng là viên chức) 
 

(Kèm theo Thông báo số 140 /TB-HĐTNN,TH  ngày 24 tháng 11 năm 2021 của 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương 

đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên năm 2021) 

 

 

I. Môn Kiến thức chung (thi trắc nghiệm trên máy vi tính) 

1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn 

phòng Quốc hội về Luật viên chức; 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (học nội dung về viên chức); 

4. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

II. Môn Tiếng Anh (thi trắc nghiệm trên máy vi tính) 

Nội dung tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo 

quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

 III. Môn viết chuyên môn, nghiệp vụ (Đề thi được sử dụng tài liệu) 

1. Ngạch Chuyên viên 

a) Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành 

chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

c) Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 

d) Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

e) Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

2. Ngạch Kế toán viên 

a) Luật Kế toán năm 2015. 
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 b) Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

c)  Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.  

d) Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật kế toán. 

e) Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.  
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