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I.

Nội dung thi:

1. Thi viết: Tập trung vào những nội dung chính sau:
- Luật kế toán
- Những nội dung cơ bản về Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Luật NSNN.
- Các chính sách, chế độ tài chính hiện hành có liên quan đến lĩnh vực kế toán
hành chính sự nghiệp.
- Bài tập thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp .
2.
II.

Thi vấn đáp: Những hiểu biết chung về kinh tế xã hội của thí sinh, bao gồm:
Những vấn đề về chính sách tài chính liên quan đến công tác kế toán.
Luật kế toán.
Chức trách nhiệm vụ các ngạch của kế toán
Tài liệu:

1. Luật kế toán.
2. Luật tiết kiệm, chống lãng phí.
3. Luật phòng, chống tham nhũng.
4. Luật NSNN
5. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách NN, bao gồm:
- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành luật NSNN.
- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ.
6. Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được áp dụng từ
ngày 01/01/2006 thay thế Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996
và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài Chính Hướng
dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp kèm theo QĐ số
19/2006/QĐ-BTC.
7. Các văn bản pháp luật về kế toán áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp,
bao gồm:
- Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh
vực kế toán Nhà nước.

- Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt
hành chính trong lĩnh vực kế toán và Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày
26/5/2011của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung NĐ 185/2004.
- Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 12/12/2004 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày
04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán.
- Thông tư số 96/2010/TT-BTC ngày 5/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn
phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc huỷ hoại do các nguyên nhân
khách quan.
- Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về ban hành quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn
vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
- Thông tư số 162/2014/QĐ-BTC ngày 6/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản cố định trong
các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức có sử dụng ngân sách
nhà nước.
- Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về ban hành Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và các Quyết định
điều chỉnh, bổ sung hệ thống mục lục NSNN.
- Thông tư số 81/2006/TT-BTC 06/09/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn

chế độ kiểm soát chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự
chủ, tự chụi trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài
chính, Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính quy
định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà
nước;
8. Các văn bản liên quan đến tổ chức khoa học và công nghệ công lập:
- Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công
lập và Nghị định 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ.
- Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 của
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005 của Chính phủ; Thông
tư liên tịch số 36/2011/BKHCN-BTC-BNV ngày 26/12/2011 sửa đổi, bổ sung
Thông tư số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV;
- Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ
Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý,
sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức
năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015 của Bộ
Tài chính- Bộ Khoa học công nghệ "Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ
dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có

sử dụng ngân sách nhà nước” và các văn bản hiện hành; Quyết định số
3869/QĐ/BNN-KHCN ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát
triển Nông thôn quy định một số nội dung, định mức xây dựng kinh phí dự toán
đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước;
9. Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ nội vụ ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán.

Ban XD đề thi
(Thí sinh tự tìm tài liệu để ôn thi)

