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b) Tiêu chuẩn về tin học: Có kỹ năng sử dụng được 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. 

c) Tiêu chuẩn về chuyên môn: 

- Vị trí làm việc tại Phòng Tổng hợp – Văn xã: Có bằng tốt nghiệp đại học 
trở lên chuyên ngành Tài chính; Tài chính – Ngân hàng. 

- Vị trí làm việc tại Phòng Đầu tư – Xây dựng: Có bằng tốt nghiệp đại học 
trở lên chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị; Thiết kế đô thị. 

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG THI 

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau: 

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung. 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy. 

- Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau: 

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung 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 và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. 
Thời gian thi 60 phút. 

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi trình độ tương đương bậc 3. Thời 
gian thi 30 phút. 

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi trình độ công nghệ thông tin cơ bản. Thời gian 
thi 30 phút. 

- Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: 

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở 
trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu 
cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn 
so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự 
tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy 
định. 

- Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung 
cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin. 

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần 
thi nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người 
dự tuyển được thi tiếp vòng 2. 

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

- Hình thức thi: Phỏng vấn. 


