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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Kiếm tra phỏng vấn Vòng 2 -  Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

I. KIÉN THỨC CHUNG
1. Bộ Luật Lao động năm 2015
2. Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức năm 2019
3. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
4. Luật Việc làm năm 2013
5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
6. Các Nghị định, thông tư hướng dẫn về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi 

dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.
II. KIÉN THỨC CHUYÊN MÔN KÉ TOÁN
1. Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;
2. Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 26/2012/QH13;
3. Luật Xây dựng năm 2014 và sửa đổi bổ sung năm 2020;
4. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017;
5. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh 

toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
6. Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng;
7. Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 16/12/2017 của Chính phủ về hướng dẫn Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công;
8. Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước;
9. Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, 

thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đàu tư công;
10. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
11. Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện 

tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
12. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 
số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

13. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

14. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

15. Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về công bổ định mức 
chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;



16. Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản 
lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

17. Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngay 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính 
quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

18. Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một 
số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiêt một sô 
điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

19. Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ 
quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản 
cô định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phân vôn nhà 
nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

20. Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy 
định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, 
Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính;

21. Thông tư số 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý, 
kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước;

22. Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, 
sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban quản lý 
dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

23. Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy 
định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu 
tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

24. Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

25. Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung 
cấp dịch vụ;

26. Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá 
trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân 
kinh doanh;

27. Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu 
nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế 
thu nhập cá nhân.

28. Thông tư 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kể 
toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công;


