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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP – TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC 2021 

PHẦN THI: VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 

 

1. Ngân sách nhà nƣớc 

 a) Các nội dung ôn thi tại một số Điều của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: 

 - Điều 4. Giải thích từ ngữ; 

 - Điều 8. Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước; 

- Điều 9. Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa 

các cấp ngân sách; 

- Điều 18. Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; 

- Điều 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách; 

b) Các nội dung ôn thi tại một số Điều của Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 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: 

- Điều 26. Xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm; 

- Điều 27. Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước. 

2. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Kế toán 

a) Các nội dung ôn thi tại một số Điều của Luật Kế toán: 

- Điều 4. Nhiệm vụ kế toán; 

- Điều 5. Yêu cầu kế toán; 

- Điều 6. Nguyên tắc kế toán; 

- Điều 16. Nội dung chứng từ kế toán; 

- Điều 17. Chứng từ điện tử; 

- Điều 18. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán; 

- Điều 21. Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán; 

- Điều 51. Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán; 

- Điều 52. Những người không được làm kế toán. 

b) Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp: 

Các nội dung quy định về chứng từ, tài khoản kế toán; hạch toán kế toán các 

nghiệp vụ phát sinh (thí sinh làm bài tập về hạch toán các nghiệp vụ phát sinh)./. 
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