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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển vòng 2 

 kỳ tuyển dụng viên chức kế toán vào làm việc tại các 

 trường mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Trực Ninh 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông báo số 1155/TB-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện 

Trực Ninh về việc tuyển dụng viên chức kế toán vào làm việc tại các trường mầm 

non công lập trực thuộc UBND huyện Trực Ninh. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức kế toán vào làm việc tại các trường mầm 
non công lập trực thuộc UBND huyện Trực Ninh thông báo danh mục tài liệu ôn 
tập phục vụ xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng (có Phụ lục đính kèm Thông báo). 

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện 
Trực Ninh tại địa chỉ: http://trucninh.namdinh.gov.vn và niêm yết công khai tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Trực Ninh, trụ sở Phòng Nội 
vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường mầm non công lập thuộc UBND huyện 
Trực Ninh. 

Thông tin chi tiết hoặc vướng mắc cần giải đáp, đề nghị liên hệ cơ quan 
thường trực của Hội đồng tuyển dụng: Phòng Nội vụ huyện Trực Ninh, số điện 
thoại 0975.880.177 để được hướng dẫn, giải đáp./. 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Các trường mầm non công lập; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hà Quang Vinh 

 

 

 

 

 

 

 

http://trucninh.namdinh.gov.vn/


DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

(kèm theo Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 15/3/2023 của Hội đồng 

 tuyển dụng viên chức kế toán trường mầm non) 

 

1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;  

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13; 

3. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kế toán; 

4. 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; 

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. Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước; 

7. Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

8. Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp./. 
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