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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi tuyển công chức tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số̂  1897/KH-BKHCN ngày 28/6/2019 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019.

Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Khoa học và Công nghệ thông 
báo việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 cụ thể như sau:

Nội dung, hình thức thi tuyển:
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm, được thực hiện bằng hình thức làm bài hên Phiếu trả 
lòi trắc nghiệm.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi 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; chủ trưcmg, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyến dụng; chức trách, nhiệm vụ của công 
chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyến. Thời gian thi 60 phút; Danh mục 
tài liệu ôn tập được đính kèm thông báo.

Phần II: Kiểm tra trình độ tiếng Anh ở trình độ A2 Khung năng lực ngoại 
ngữ Việt Nam với 30 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian thi 30 phút;

Đối với vị ữí việc làm yêu cầu chuyên môn là tiếng Anh thì người dự 
tuyển không phải thực hiện bài kiểm tra này.

Phần III: Kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản với 30 
câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian thi 30 phút.

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là Công nghệ thông tin thì 
người dự tuyển không phải thực hiện bài kiểm tra này.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp:
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại 

học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài của Việt Nam. Đối với 
các đối tượng này, văn bằng cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
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c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp:
Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông 

tin, tin học hoặc toán tin.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
Thí sinh đạt kết quả các môn thi trắc nghiệm ở vòng 1 (nếu trả lời đúng từ 

50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi) mới được dự thi vòng 2.
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người 

dự tuyến công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Hình thức thi: Phỏng vấn với thời gian 30 phút.
3. Chỉ tiêu tuyển dụng:
Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng tại 02 đơn vị trực thuộc Bộ như sau:
a) Vụ Kế hoạch Tài chính: vị trí tuyển dụng chuyên viên kế hoạch tài 

giảm từ 04 chỉ tiêu xuống còn 03 chỉ tiêu do có 01 trường hợp được tuyển dụng 
theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính 
phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp suất sắc, cán 
bộ khoa học trẻ.

b) Cục Công tác phía Nam: dừng tuyển dụng đối với vị trí tuyển dụng 01 
chỉ tiêu chuyên viên kế hoạch tài chính và 01 chỉ tiêu kế toán viên do đcm vị đã 
tuyển dụng được công chức theo hình thức tiếp nhận công chức không qua thi 
theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 
tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 
dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và 
thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập.

Chỉ tiêu tuyển dụng của các đơn vị còn lại không thay đổi.
4. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển 

công chức
Người trúng tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi ở vòng 2 từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ 

tự từ cao xuống thấp ừong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị hí việc làm;

c) Trường họp có từ 2 người trở lên có kết quả thi ở vòng 2 cộng với điểm 
ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có 
điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được 
người trúng tuyển thì Bộ trưởng quyết định người trúng tuyển.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức:
a) Tại Hà Nội: Đối với các thí sinh đăng ký thi tuyển tại các đơn vị có trụ 

sở làm việc tại Hà Nội, Đà Nang.

- Ngày 08/11/2019: tổ chức tiếp đón thí sinh, thu lệ phí thi; khai mạc kỳ 
thi, phổ biến Quy chế thi, hướng dẫn cách làm bài thi.
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- Lệ phí thi: 400.000đ/thí sinh.

- Danh sách thi sinh dự thi, số báo danh, phòng thi trắc nghiệm vòng 1 tại 
địa điểm tổ chức thi, đồng thời thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ 
Khoa học và Công nghệ most.gov.vn.

- Ngày 09/11/2019: Thi vòng 1
- Địa điểm thi: Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ 113 Trần Duy Hưng, 

Cầu Giấy, Hà Nội.

b) Tại thành phố Hồ Chí Minh: Đối với các thí sinh đăng ký thi tuyển 
tại các đơn vị có trụ sở làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 11/11/2019: tổ chức tiếp đón thí sinh, thu lệ phí thi; khai mạc kỳ 
thi, phô biên Quy chê thi, hướng dân cách làm bài thi.

- Lệ phí thi: 400.000đ/thí sinh.

- Ngày 12/11/2019: Thi vòng 1
- Địa điểm thi: Phòng hội thảo Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. P7, 

Q3, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thi vòng 2
Căn cứ vào kết quả thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ thông 

báo chi tiết về lịch và địa điểm thi vòng 2 trên trang thông tin điện tử của Bộ 
Khoa học và Công nghệ most.gov. vn.

Đề nghị các thí sinh tập trung đúng thời gian nêu trên và mang theo 
chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) 
để cán bộ coi thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

Mọi chi tiết liên hệ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 
Trần Duy Hưng, cầu  Giẩy, Hà Nội. Điện thoại: (024)35560614.

Nơi nhận:
- Bộ trường (để b/c);
- Các thành viên HĐTD (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ (để đăng tin);
-Lưu: VT,HĐTD, TCCB.

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN B ộ  
Trần Văn Nghĩa

TM. HỘI ĐÒNG 
PHÓ CHỦ TỊCH
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B ộ  KHOA HỌC VÀ CÒNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 
Thi tuyển công chức năm 2019 (vòng 1)

(.Ban hành kềm theo Thông báo sô: ZqfẩTB-HĐTD ngày 25 thảng 10 năm 2019)

I. Kiến thức chung
1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; (Luật số: 22/2008/QH12, ngày 13 tháng 

11 năm 2008);
2. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật số: 80/2015/QH13, 

ngày 22 tháng 06 năm 2015);
3. Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 (Luật số: 29/2013/QH13, ngày 

18/6/2013 của Quốc hội -Văn bản họp nhất số: 04/VBHN-VPQH ngày 29 tháng 6 
năm 2018);

4. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý công chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 
thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ họp đồng một số loại công việc trong cơ 
quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Văn bản họp nhất số: 
02/NĐHN-BNV ngày 21 tháng 5 năm 2019);

5. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

6. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

7. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ quy 
định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

8. Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công 
nghệ;

9. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ: Ban hành 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -  2020;

10. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 -  2020;

11. Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một nội dung của Quyết định số 225/QĐ-TTg;



12. Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày 
văn bản hành chính;

13. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát 
thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 
08 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (Văn bản họp nhất số: 
10272/VBHN-VPCP ngay 27 tháng 9 năm 2017);

14. Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ 
về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.
II. Kiến thức tin học, ngoại ngữ

1. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 
03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

2. Tiếng Anh trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được quy 
định tại Thông tư số 01 /2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
Nam.


