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THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh mục đề cƣơng ôn tập thi vòng 2, kỳ tuyển viên chức 

tại Trung tâm Khám phá khoa học năm 2021 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-SKHCN ngày 18/3/2021 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo nội dung, hình thức thi và danh mục 

đề cương ôn tập đối với thi vòng 2 như sau: 

1. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

2. Hình thức, thời gian thi: 

a) Hình thức thi: Phỏng vấn 

b) Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 

15 phút chuẩn bị). 

c) Thang điểm: 100 điểm. 

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại vòng 2. 

3. Đề cương ôn tập: kèm theo thông báo ở các vị trí đăng ký dự tuyển. 

Danh mục đề cương ôn tập 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). 

4. Một số lưu ý:  

- Hội đồng tuyển dụng viên chức không tổ chức ôn tập và sẽ thông báo lịch thi 

cụ thể theo quy định. Các thí sinh theo vị trí đã đăng ký dự tuyển căn cứ danh mục 

đề cương ôn tập ở vị trí tương ứng đã ban hành để tìm hiểu và ôn tập. 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong quá trình thi phỏng vấn. 

- Để tạo điều kiện cho thí sinh tìm hiểu và hiểu rõ hơn về các nội dung liên 

quan đến hệ thống vận hành và hoạt động tại Trung tâm Khám phá khoa học, thí 

sinh có nhu cầu, có thể đăng ký tham gia tìm hiểu thực tế tại Trung tâm theo các 

thông tin sau: 

+ Địa điểm: Trung tâm Khám phá khoa học, địa chỉ Web: 

https://explorascience.vn  (số 10, Đại lộ Khoa học, Phường Ghềnh Ráng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). 

+ Thời gian: tối đa là 02 ngày, trong giờ hành chính (bắt đầu từ 08/6/2021 đến 

hết ngày 15/6/2021). 

+ Cách thức: Đăng ký trước qua số điện thoại 0256.2478 999. 

https://explorascience.vn/
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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. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh đủ điều kiện tham gia dự 

tuyển vòng 2 được biết./. 
 

 

Nơi nhận:    
- Hội đồng tuyển dụng; 
- Ban giám sát Sở; 
- Đăng Trang TTĐT của Sở; 
- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 
- Lưu: VT, HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Lê Công Nhƣờng 
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DANH MỤC ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP THI VÒNG 2 

Dùng cho kỳ tuyển viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học năm 2021 

(Kèm theo Thông báo số 18/TB-HĐTDVC ngày 04/6/2021 

 của Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

 

 

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP 

- Quy định về cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản. 

- Quy định về quản lý hồ sơ viên chức, người lao động, chính sách đối với 

người lao động. 

- Quy định về xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch theo giai đoạn. 

- Quy định về công tác thi đua khen thưởng. 

- Quy định về mua sắm, cấp phát vật tư, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm, ... 

phục vụ hoạt động của đơn vị. 

- Quy định về công tác lễ tân khánh tiết. 

-  Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Khám phá khoa học. 

* Một số văn bản quy định liên quan để tham khảo: 

+ 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 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. 

+ 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. 

+ 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. 

+ 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. 

+ 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. 

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

+ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 

+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

+ Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/20217 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Bình Định. 

+ Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Bình 

Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban 
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hành kèm theo Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBNDn 

tỉnh Bình Định. 

+ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: KẾ TOÁN 

- Quy định của Luật Kế toán. 

- Quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 

- Quy định về chính sách dành cho viên chức, người lao động. 

- Quy định về kế toán hành chính sự nghiệp. 

- Quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

- Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Khám phá khoa học. 

* Một số văn bản quy định liên quan để tham khảo: 

+ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. 

+ Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014. 

+ 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. 

+ 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. 

+ 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. 

+ Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội 

dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

+ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ 

Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ 

dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

+ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

III. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG TÁC ĐỘNG, VẬN 

HÀNH HỆ THỐNG NHÀ CHIẾU HÌNH VŨ TRỤ 

- Các hiểu biết chung về lĩnh vực khoa học tự nhiên (Vật lý, hóa học, sinh học, 

sự sống của các sinh vật, ....). 

- Cách thức xây dựng tài liệu phục vụ cho trình bày, thuyết minh phổ biến 

khoa học. 

- Cách thức dịch thuật, biên tập, chỉnh sửa, trình chiếu các phim về thiên văn 

học trong nhà chiếu hình vũ trụ. 

- Phương pháp xây dựng các bài giảng phù hợp cho từng đối tượng và tương 

ứng với nội dung phim trong nhà chiếu hình vũ trụ. 
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- Cách thức vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị của hệ thống các phòng 

trưng bày của khu khám phá khoa học và nhà chiếu hình vũ trụ (Kiểm soát nhiệt 

độ, độ ẩm, thông gió, cháy nổ, …). 

- Quy định về xây dựng, quản lý và phương pháp tổ chức triển khai thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến hoạt động của khu khám phá khoa 

học và nhà chiếu hình vũ trụ. 

- Các hình thức tuyên truyền, phổ biến khoa học đến công chúng. 

- Các nguyên lý của vật lý thiên văn, vũ trụ học. 

- Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Khám phá khoa học. 

* Một số văn bản quy định liên quan để tham khảo: 

+ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

+ Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: CHẾ TẠO MÔ HÌNH, THIẾT KẾ, TRÌNH BÀY 

CÁC POSTER MÔ HÌNH KHOA HỌC 

- Các hiểu biết chung về lĩnh vực khoa học tự nhiên (Vật lý, hóa học, sinh học, 

sự sống của các sinh vật, ....). 

- Quy định về quản lý và phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ của tỉnh. 

- Hiểu biết các quy định của Luật sở hữu trí tuệ về bản quyền tác giả, bảo hộ 

các đối tượng sở hữu công nghiệp: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu 

ích, sáng chế. 

- Quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ. 

- Quy định về bảo mật trong công nghệ thông tin. 

- Các công cụ được sử dụng để thiết kế, chế tạo mô hình và trình bày các 

poster khoa học. 

- Các nguyên lý của vật lý thiên văn, vũ trụ học. 

- Cách thức vận hành, duy trì, bão dưỡng, sữa chữa các thiết bị phổ biến khoa 

học trong khu khám phá khoa học. 

- Cách thức trình bày về nội dung và hình thức các poster giới thiệu các mô 

hình khoa học. 

- Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Khám phá khoa học. 

* Một số văn bản quy định liên quan để tham khảo: 

+ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng 

dụng công nghệ thông tin của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định. 

+ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 
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+ Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

+ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động 

thông tin khoa học và công nghệ. 

+ Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Sở hữu trí tuệ. 

V. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CÁC CHƢƠNG 

TRÌNH, HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, CHƢƠNG TRÌNH STEM 

- Quy định về quản lý và phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ. 

- Quy định về định mức xây dựng, tổ chức các chương trình, hội thảo, hội nghị 

phổ biến khoa học. 

- Quy trình xây dựng và triển khai các chương trình phổ biến khoa học (show 

khoa học) tại Trung tâm Khám phá khoa học. 

- Cách thức xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình phổ biến khoa 

học tại các trường phổ thông và công chúng (ngoài khuôn viên của Trung tâm 

khám phá khoa học). Cho một số ví dụ sự kiện minh họa. 

- Hiểu biết về giáo dục STEM, tích hợp STEM trong giáo dục. 

- Cách thức kết nối mạng lưới và phối hợp để triển khai các chương trình 

STEM hiệu quả nhất. 

- Quy định về cung cấp thông tin, quản trị trang thông tin điện tử. 

- Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Khám phá khoa học. 

* Một số văn bản quy định liên quan để tham khảo: 

+ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

+ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng 

dụng công nghệ thông tin của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định. 

+ Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn 

tỉnh Bình Định. 

+ Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

 + Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông 

tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Định. 

+ Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông 

tin điện tử tỉnh Bình Định. 
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VI. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: TƢ VẤN, PHIÊN DỊCH; TỔ CHỨC CÁC SỰ 

KIỆN TRUYỀN THÔNG VỀ KHOA HỌC 

- Quy định về công tác lễ tân, đối ngoại. 

- Cách thức phối hợp và hỗ trợ cho các sự kiện hội thảo quốc tế tổ chức tại 

tỉnh Bình Định (trong đó có Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành - 

ICISE). 

- Quy định về quản lý và phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ. 

- Hiểu biết về sự tham gia của đội ngũ tình nguyện viên đối với các hoạt động 

phục vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

- Cách thức tổ chức và truyền thông cho các chương trình trải nghiệm khoa 

học tại Trung tâm Khám phá khoa học. 

- Hiểu biết về các chương trình của các tổ chức và cá nhân hiện đang phối hợp 

và hỗ trợ cho tỉnh Bình Định trong việc đưa khoa học đến gần hơn với công chúng. 

- Các phương pháp và cách thức truyền thông để đưa thông tin phổ biến khoa 

học đến với công chúng nhanh nhất và hiệu quả nhất. 

-  Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Khám phá khoa học. 

* Một số văn bản quy định liên quan để tham khảo: 

+ Thông tư số 05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 của Bộ Ngoại giao hướng 

dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương. 

+ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

+ Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn 

tỉnh Bình Định. 

+ Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

+ Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 
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