
 

SỞ KH&CN BÌNH ĐỊNH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 15/TB-HĐTDVC Bình Định, ngày 09 tháng 3 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Nội dung tài liệu ôn tập, hình thức, thời gian thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 – Vòng 2 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 764/KH-SKHCN ngày 07/9/2020 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ năm 2020; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ thông báo nội dung tài liệu ôn tập, hình thức, thời gian thi tuyển viên 

chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 – 

Vòng 2, cụ thể như sau: 

1. Về thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: Thí sinh đạt kết quả trả lời đúng từ 

50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại vòng 1, cụ thể: Kiến thức chung trả lời 

đúng ít nhất 30 câu; tiếng Anh trả lời đúng ít nhất 15 câu; Tin học trả lời đúng ít 

nhất 15 câu. 

2 Tài liệu ôn tập, hình thức, thời gian thi – vòng 2 (Chi tiết phụ lục kèm 

theo thông báo).  

3. Tổ chức hướng dẫn cách thức thi 

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng 

dẫn cách thức thi cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 như sau: 

a)  Các thí sinh thi tuyển các vị trí tại Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất 

lượng (từ vị trí 1 đến vị trí 5): có mặt lúc 14h00 ngày 12/3/2021 tại Trung tâm Phân 

tích và Đo lường Chất lượng (173 – 175 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định). 

b) Các thí sinh thi tuyển các vị trí tại Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa 

học và công nghệ (từ vị trí 6 đến vị trí 11): có mặt lúc 14h00 ngày 16/3/2021 tại 

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ (386 Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: thông báo triệu tập cụ thể sau. 

Nội dung thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa 

học và Công nghệ Bình Định, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn, niêm yết tại Sở Khoa 

học và Công nghệ (208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để 

thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 được biết và tham gia buổi hướng dẫn cách thức 

thi. Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin về kỳ thi đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định.  
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Nếu thí sinh chưa rõ hoặc có vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng Sở Khoa 

học và Công nghệ, số điện thoại: 0256.3520266 để được giải đáp./. 
 

 

Nơi nhận:    
- Trang TTĐT của Sở, các đơn vị; 
- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 
- Lưu: VT, HĐTD 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Lê Công Nhường 
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Phụ lục 

NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC 

THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020 – VÒNG 2 

(Kèm theo Thông báo số 15/TB-HĐTDVC ngày 09/03/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở KH&CN) 

 

STT Vị trí việc làm Nội dung ôn tập 
Thời gian 

thi 

Hình 

thức thi 

Ghi chú 

I TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

1 Kỹ sư về lĩnh vực kiểm 

định - hiệu chuẩn 

1. Luật đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011. 

2. Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 

của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với 

phương tiện đo nhóm 2. 

3. Quy trình kiểm định cân phân tích và cân kỹ thuật (ĐLVN 

16 : 2009). 

4. Quy trình kiểm định công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 

(ĐLVN 07 : 2019). 

5. Quy trình kiểm định công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 

(ĐLVN 39 : 2012). 

6. Quy trình kiểm định Áp kế (ĐLVN 08 : 2011). 

7. Quy trình kiểm định Taximet (ĐLVN 01 : 2019). 

8. Quy trình kiểm định Cột đo xăng dầu (ĐLVN 10 : 2017). 

9. Quy trình kiểm định Đồng hồ đo nước (ĐLVN 17 : 2017). 

10. Quy trình kiểm định Máy đo điện tim (ĐLVN 43 : 2017). 

11. Quy trình kiểm định Máy đo điện não (ĐLVN 44 : 2017). 

12. Quy trình kiểm định Huyết áp kế (ĐLVN 09 : 2011). 

13. Quy trình kiểm định Ca đong, bình đong, thùng đong 

(ĐLVN 12 : 2011). 

90 phút Thực 

hành trên 

máy tính 

và thiết 

bị kiểm 

định 

Vị trí 1 
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STT Vị trí việc làm Nội dung ôn tập 
Thời gian 

thi 

Hình 

thức thi 

Ghi chú 

2 Kỹ sư về lĩnh vực thử 

nghiệm 

1. Quạt điện: TCVN 5699-2-80:2007 (Thiết bị điện gia dụng 

và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể 

đối với quạt điện). 

2. Bàn là điện: TCVN 5699-2-3:2010 (Thiết bị điện gia dụng 

và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-3. Yêu cầu cụ thể 

đối với bàn là điện). 

3. Lò vi sóng: TCVN 5699-2-25:2007 (Thiết bị điện gia dụng 

và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể 

đối với lò vi sóng, lò vi sóng kết hợp). 

4. Máy sấy tóc: TCVN 5699-2-23:2013 (Thiết bị điện gia 

dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-23: Yêu 

cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc). 

5. Nồi cơm điện: TCVN 5699-2-15:2013 (Thiết bị điện gia 

dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-15: Yêu cầu 

cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng). 

6. Que đun điện: TCVN 5699-2-74:2010 (Thiết bị điện gia 

dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-74: Yêu cầu 

cụ thể đối với que đun điện). 

7. TCVN 5936:1995 - Cáp và dây dẫn điện phương pháp thử 

cách điện và võ bọc (hợp chất dẻo và nhựa chịu nhiệt). 

8. TCVN 5699-1:2010 - Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện 

tương tự - An toàn - Phần 1. 

9. TCVN 5935-1:2013 - Cáp điện có cách điện dạng đùn và 

phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 

1,2kV) đến Um = 36kV) - Phần một: Cáp dùng cho điện áp 

danh định bằng 1kV (Um = 1,2kV) đến 3kV (Um = 36kV). 

10. TCVN 7055:2014 - Vàng và hợp kim vàng - Phương pháp 

90 phút Thực 

hành trên 

máy tính 

và thiết 

bị thử 

nghiệm 

Vị trí 2 
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STT Vị trí việc làm Nội dung ôn tập 
Thời gian 

thi 

Hình 

thức thi 

Ghi chú 

huỳnh quang tia X để xác định hàm lượng vàng. 

11. TCVN 6610-3:2000 - Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua 

có điện áp danh định đến và bằng 450/750V - Phần 3: Cáp 

không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định. 

12. TCVN 6447:1998 - Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng 

XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV. 

3 Chuyên viên Hành chính, 

tổng hợp 

1. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội 

vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

2. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 07/5/2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn 

thư. 

3. Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội 

vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên 

chức. 

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính 

phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức. 

5. Thông tư số 85/2017/TT-BTT ngày 15/8/2017 của Bộ Tài 

chính Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư 

nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm. 

6. Thông tư số 144/2017/TT-BTT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

60 phút Thực 

hành trên 

máy tính 

Vị trí 3 
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STT Vị trí việc làm Nội dung ôn tập 
Thời gian 

thi 

Hình 

thức thi 

Ghi chú 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

4 Kế toán viên 1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 

25/6/2015. 

2. 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. 

3. Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ 

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập. 

4. Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài 

chính Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với 

tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

60 phút Thực 

hành trên 

máy tính 

Vị trí 4 

5 Chuyên viên tư vấn về 

khoa học công nghệ 

1. Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010. 

2. TCVN 4506:2012 - Nước cho bê tông và vữa.  

3. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 

21/11/2007. 

4. Luật đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011. 

5. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014. 

6. Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây 

dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

7. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5250:2015 - Cà phê Rang. 

8. Quy trình kiểm định công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 

(ĐLVN 07 : 2019). 

60 phút Thực 

hành trên 

máy tính 

Vị trí 5 

II TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 Kỹ sư về nghiên cứu, Ứng 

dụng và phát triển khoa 

học và công nghệ 

1. Luật Sở hữu trí tuệ số 07/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019 do 

Văn phòng Quốc hội ban hành. 

2. Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 

90 phút Thực 

hành trên 

máy tính 

Vị trí 6 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-62-2016-nd-cp-dieu-kien-hoat-dong-giam-dinh-tu-phap-xay-dung-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-315350.aspx
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STT Vị trí việc làm Nội dung ôn tập 
Thời gian 

thi 

Hình 

thức thi 

Ghi chú 

19/6/2017. 

3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010. 

4. Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực 

phẩm. 

2 Chuyên viên Tổ chức nhân 

sự, hành chính, tổng hợp 

1. Luật Lưu trữ 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011. 

2. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính 

phủ về quản lý và sử dụng con dấu. 

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư. 

60 phút Thực 

hành trên 

máy tính 

Vị trí 7 

3 Kế toán viên  1. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. 

 2. Bộ luật lao động số 45/2019/QH14. 

 3. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 

 4. Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu. 

 5. 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. 

6. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. 

60 phút Thực 

hành trên 

máy tính 

Vị trí 8 

4 Kỹ sư về Tư vấn khoa học 

và công nghệ 

1. Luật Sở hữu trí tuệ  số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 

36/2009/NĐ-CP/QH12 ngày 19/6/2009. 

3. Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính 

phủ về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

4. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ  doanh nghiệp (tham khảo tại Cổng Dịch vụ công trực 

tuyến tỉnh, https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/). 

60 phút Thực 

hành trên 

máy tính 

Vị trí 9 

https://luatvietnam.vn/bao-hiem/luat-bao-hiem-xa-hoi-2014-91349-d1.html
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STT Vị trí việc làm Nội dung ôn tập 
Thời gian 

thi 

Hình 

thức thi 

Ghi chú 

5 Kỹ sư về Thông tin và 

Thống kê 

1. Quyết định 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Chính 

phủ ban hành Quyết định về việc ban hành Chương trình điều 

tra thống kê quốc gia. 

2. Thông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối 

với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ 

quan nhà nước. 

3. Thông tư 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp thông 

tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang 

thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

60 phút Thực 

hành trên 

máy tính 

Vị trí 10 

6 Chuyên viên thực nghiệm 

khoa học và công nghệ 

1. Dương Công Kiên. Nuôi cấy mô thực vật (tập 1, 2, 3) – 

NXB ĐHQG, 2003.  

2. Trần Văn Minh. Nuôi cấy mô thực vật – NXB Nông nghiệp, 

1997. 

 

90 phút Phỏng 

vấn trực 

tiếp  và 

thực 

hành trên 

thiết bị 

tại phòng 

thí 

nghiệm 

Vị trí 11 

 

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-43-2016-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-109755-d1.html
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