
 

 

 
 

 

  

 

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. 


