
 

CÂU HỎI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

( Dành cho khối Tài chánh kế toán ) 

Câu 1 : Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do cơ quan nào ban hành ? Chế độ kế toán 

này được ban hành theo quyết định số mấy ? ngày tháng năm nào ? 

Câu 2 : Những quy định về chữ viết, chữ số, đơn vị tính và đơn vị đo lường trong chế độ 

kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp ? Đơn vị tiền tệ được áp dụng trong kế toán hành 

chính sự nghiệp ? 

Câu 3 : Những quy định về việc ghi chép trên chứng từ và sổ kế toán ở đơn vị hành 

chính sự nghiệp ? 

Câu 4 : Nội dung của hệ thống chứng từ kế toán bao gồm những chi tiêu gì ? Quy định 

về các yếu tố của một chứng từ kế toán ? 

Câu 5 : Tại sao các đơn vị Hành chính sự nghiệp phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ? 

Câu 6 : Nguồn kinh phí hoạt động ở đơn vị hành chính sự nghiệp được hình thành từ 

những nguồn nào ? 

Câu 7 : Kiểm tra việc mua sắm tài sản cố định bao gồm những nội dung nào ? Tài sản 

nhà nước được thanh lý trong các trường hợp nào ? 

Câu 8 : Theo nghị định 43 căn cứ vào đâu để xếp loại đơn vị sự nghiệp ? 

Câu 09 : Theo qui định luật thuế hiện hành (TT 141,ngày 01/07/2013) Thuế suất theo 

doanh thu được áp dụng cho các hoạt động trong bệnh viện công lập nói riêng và đơn vị 

hành chính sự nghiệp công lập nói chung được tính như thế nào? 

Câu 10 : Hình thức kế toán đang áp dụng trong bệnh viện? Quyết định 15/2016/QĐ-BTC 

phải cần có những sổ chi tiết nào theo hình thức kế toán mà bệnh viện đang áp dụng? 

Câu 11 : Các loại chứng từ chủ yếu nào sử dụng trong kế toán Tiền mặt và Tiền gửi 

ngân hàng? 


