
Phụ lục 1 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG –  

KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ TƯ PHÁP NĂM 2021 
(Kèm theo Thông báo số       /TB-STP ngày         tháng 9 năm 2021 

của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn) 
 

 

TT Danh mục tài liệu Ghi chú 

1 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. 

(Bỏ Chương III; Chương IV; Chương V) 
 

2 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 

(Bỏ Điều 1; từ khoản 13 đến khoản 25 Điều 2) 

 

3 
Luật Viên chức năm 2010. 

(Bỏ Mục 1, 2 Chương III) 

 

4 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và 

Luật Viên chức năm 2019. 

(Bỏ Điều 1) 

 

5 

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. 

(Bỏ Mục 1,2,3,4 Chương II; Bỏ Mục 2 Chương III) 

 

6 

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. 

 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx


Phụ lục 2  
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TIN HỌC–  

KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ TƯ PHÁP NĂM 2021 
(Kèm theo Thông báo số       /TB-STP ngày         tháng 9 năm 2021 

của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn) 
 

I. MICROSOFT OFFICE WORD 

1. Trong Microsoft Word, nếu muốn mở văn bản đã lưu, ta bấm tổ hợp phím: 

2. Trong Microsoft Word, muốn lưu văn bản ta bấm tổ hợp phím: 

3. Tập tin MS Word 2010 được lưu lại có phần mở rộng định dạng mặc định là: 

4. Tổ hợp phím Ctrl+K có tác dụng gì? 

5. Muốn phóng to hoặc thu nhỏ văn bản ở Microsoft Word ta thực hiện: 

6. Trong Microsoft Word, để định dạng Font chữ ta chọn: 

7. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn di chuyển nhanh con trỏ về cuối văn 

bản, ta bấm tổ hợp phím: 

8. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn di chuyển nhanh con trỏ về đầu văn 

bản, ta bấm tổ hợp phím: 

9. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn di chuyển nhanh con trỏ về cuối 

trang , ta bấm tổ hợp phím: 

10. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn di chuyển nhanh con trỏ về đầu 

trang, ta bấm tổ hợp phím: 

11. Trong soạn thảo Microsoft Word, để được chữ đậm trong đoạn văn bản đã 

được chọn, ta bấm tổ hợp phím: 

12. Trong soạn thảo Microsoft Word, để được chữ in nghiêng trong đoạn văn bản 

đã được chọn, ta bấm tổ hợp phím: 

13. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, 

ta thực hiện: 

14. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn đánh chữ chỉ số trên (ví dụ: X
2
) thì 

ấn tổ hợp phím nào sau đây? 

15. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn đánh chữ chỉ số dưới (ví dụ: H20) 

thì ấn tổ hợp phím nào sau đây? 

16. Trong soạn thảo Microsoft Word, để bôi đen từ vị trí con trỏ đến đầu dòng, ta 

dùng tổ hợp phím nào sau đây: 

17. Trong soạn thảo Microsoft Word, để bôi đen từ vị trí con trỏ đến cuối dòng, ta 

dùng tổ hợp phím nào sau đây: 



18. Trong Microsoft Word, để sao chép định dạng một đoạn văn bản nào đó, sau 

khi bôi đoạn văn bản đó, ta có thể thực hiện: 

19. Trong Microsoft Word, để dán một đoạn văn bản nào đó, sau khi sao chép 

đoạn văn bản đó, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây: 

20. Trong Microsoft Word, để cân bằng 2 lề (căn hai bên) một đoạn văn bản nào 

đó, sau khi bôi đoạn văn bản đó, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây: 

21. Trong Microsoft Word, để căn lề trái một đoạn văn bản nào đó trong 

Microsoft Word, sau khi bôi đoạn văn bản đó, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây: 

22. Trong Microsoft Word, để căn lề phải một đoạn văn bản nào đó, sau khi bôi 

đoạn văn bản đó, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây: 

23. Trong Microsoft Word, để căn lề giữa một đoạn văn bản nào đó, sau khi bôi 

đoạn văn bản đó, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây: 

24. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản 

đang soạn thảo? 

25. Trong Microsoft Word, nếu muốn mở một cửa sổ mới cho một văn bản mới, 

ta bấm tổ hợp phím: 

26. Trong Microsoft Word, để cắt một đoạn văn bản từ file văn bản này sang 

file văn bản khác ta thực hiện: 

27. Bật Caps Lock trên bàn phím và gõ chữ cái trên bàn phím, sẽ cho kết quả: 

28. Trong Microsoft Word, chức năng Upper Case có tác dụng? 

29. Trong Microsoft Word, chức năng Lower Case có tác dụng? 

30. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi khoảng cách giữa các dòng, ta 

chuyển đến làm việc với hộp thoại ? 

31. Trong Microsoft Word 2010, lệnh Columns nằm trong thẻ ? 

32. Trong Microsoft Word, để ghép nhiều ô của bảng thành một ô, ta đánh dấu 

các ô đó và dùng menu: 

II. MICROSOFT OFFICE EXCEL 

33. Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, 

trước hết ta phải gõ: 

34. Trong Microsoft Excel, nếu muốn mở văn bản đã lưu, ta bấm tổ hợp phím: 

35. Trong Microsoft Excel, muốn lưu văn bản ta bấm tổ hợp phím: 

36. Tập tin MS Excel 2010 được lưu lại có phần mở rộng định dạng mặc định là: 

37. Trong Microsoft Excel, để chữ đậm một DÒNG đã được chọn, ta bấm tổ hợp phím: 



38. Trong Microsoft Excel, để chữ GẠCH CHÂN trong một CỘT tính đã được chọn, 

ta bấm tổ hợp phím: 

39. Trong Microsoft Excel , để làm ẩn một cột bất kỳ trên bảng tính Excel ta chọn cột 

cần làm ẩn, sau đó: 

40. Trong Microsoft Excel, tổ hợp phím Ctrl + F trong Excel có tác dụng gì? 

41. Trong bảng tính Excel, công thức nào dưới đây được viết đúng? 

42. Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa 

con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính? 

43. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tuyen dung vien 

chuc So Tu Phap"; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả? 

44. Trong bảng tính Excel, tại ô A1 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tuyển dụng viên 

chức"; Tại ô B1 gõ vào công thức =LOWER(A1) thì nhận được kết quả? 

45. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2021. Tại ô B2 gõ công thức 

=LEN(A2) thì nhận được kết quả ? 

46. Trong Excel, tại ô A1 có giá trị là số 0. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A1) /0 thì 

nhận được kết quả ? 

47. Trong Excel , hàm “SUM()” trong Excel dùng để? 

48. Trong Excel , hàm “AVERAGE” trong Excel dùng để? 

49. Trong Excel, hàm “MAX” trong Excel dùng để? 

50. Trong Excel, hàm “YEAR” trong Excel dùng để? 

51. Trong Excel, hàm “NOW” trong Excel dùng để? 

52. Trong Excel , công thức =DATE(2021,12,31) cho kết quả : 

53. Trong Excel, công thức =MOD(30,7) thì nhận được kết quả: 

54. Trong Excel, hàm lấy số dư là hàm nào sau đây: 

55. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Sở Tư Pháp", ô B2 có 

giá trị số 2021. Tại ô C2 gõ vào công thức = A2+B2 thì nhận được kết quả: 

56. Trong bảng tính Excel, tại ô A1 có sẵn giá trị chuỗi "Sở Tư Pháp tuyển 

dụng"; Tại ô B2 gõ vào công thức =LEFT(A1,10) thì nhận được kết quả: 

57. Trong bảng tính Excel, tại ô A1 có sẵn giá trị chuỗi "Sở Tư Pháp tuyển 

dụng"; Tại ô B2 gõ vào công thức =MID(A1,11,11) thì nhận được kết quả: 

58. Trong bảng tính Excel, tại các ô A1, A2, A3 có các giá trị lần lượt là 10, 40 

và “Sở Tư Pháp”. Công thức =SUM(A1:A3) ) thì nhận được kết quả: 

59. Trong Excel, tại các ô  A1, A2, A3, A4 có các giá trị lần lượt là 10, 20,30,X. 

Công thức: =AVERAGE(A1 : A4) ) thì nhận được kết quả: 

  



III. KIẾN TRÚC MÁY TÍNH 

60. Nguyên tắc tổ chức file và thư mục trong hệ điều hành Windows 7 dựa trên 

cấu trúc nào sau đây? 

61. Trong Windows 7, thư mục được tổ chức dưới dạng? 

62. Lệnh Start/Shut down dùng để làm gì? 

63. Khi khởi động máy tính, phần mềm nào sau đây sẽ được thực hiện trước? 

64. Để tắt máy tính đúng cách ta chọn? 

65. Trong hệ điều hành Windows 7, khi người dùng muốn rời khỏi máy tính, có 

thể dùng cách nào sau đây để khóa máy tính tạm thời? 

66. Lựa chọn nào sau đây trong Windows 7 cho phép tắt máy tính và lưu trữ 

thông tin, trạng thái các chương trình đang hoạt động trong bộ nhớ vào ổ đĩa cứng và 

có thể cho phép người dùng tiếp tục sử dụng chỉ cần nhấn phím bất kỳ? 

67. Phím, tổ hợp phím dùng để chụp cửa sổ hiện hành? 

68. Phím tắt nào dùng để đóng cửa sổ hiện hành? 

69. Phím tắt nào sao chép một đối tượng vào ClipBoard? 

70. Phím tắt để cắt một đối tượng vào ClipBoard là gì? 

71. Phím tắt được sử dụng để hiển thị thực đơn Start? 

72. Phần cứng máy tính là gì? 

73. Lựa chọn nào cho thấy máy tính xách tay có lợi thế hơn so với máy tính để bàn? 

74. Một loại máy tính có màn hình cảm ứng, khi sử dụng người dùng có thể 

dùng bút hoặc công cụ chọn để chạm vào, lựa chọn một đối tượng nào đó hoặc có thể 

nhập thông tin qua bàn phím ảo tích hợp trong máy là? 

75. Điện thoại thông minh (smartphone) là gì? 

76. Thiết bị ngoại vi của máy tính là thiết bị nào? 

77. CPU là gì? 

78. MB (Megabyte) là đơn vị đo gì? 

79. Trong máy tính, PC là chữ viết tắt của từ nào? 

80. Các thiết bị dùng để nhập dữ liệu vào máy tính là? 

81. CPU làm những công việc chủ yếu nào? 

82. Thiết bị nào thực hiện thao tác nhập dữ liệu trong số các thiết bị sau: Máy 

in, bàn phím, ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, chuột, loa, máy quét? 

83. Thiết bị nào quyết định khả năng làm việc của máy tính? 

84. Tốc độ của máy tính phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây? 

  



 

IV. MẠNG INTERNET 

85. Trình duyệt nào sau đây là trình duyệt web: 

86. Công cụ phần mềm nào sau đây không phải là trình duyệt web: 

87. Để IN trên trình duyệt web, ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây: 

88. Để LƯU trên trình duyệt web, ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây: 

89. Để phóng to chữ bài đọc (Văn bản) trên trình duyệt web, ta sử dụng tổ hợp 

phím nào sau đây: 

90. Để thu nhỏ chữ bài đọc (Văn bản) trên trình duyệt web, ta sử dụng tổ hợp 

phím nào sau đây: 

91. Để tìm kiếm nhanh trang web nói về Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, ta thực hiện: 

92. Bạn làm thế nào để tìm ra địa chỉ của trang Web một cách nhanh nhất 

93. Báo, Đài nào sau đây là kênh thông tin không chính thống: 

94. Trang thông tin nào sau đây là kênh thông tin chính thống: 

95. Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn có địa chỉ nào sau đây: 

96. Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn có địa chỉ nào sau đây: 

97. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ Cổng Dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn: 

98. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ Hòm thư công vụ tỉnh Bắc Kạn: 

99. Tên miền nào sau đây KHÔNG thuộc về quốc gia Việt Nam? 

100. Mạng xã hội này sau đây được phát triển và phát hành bởi công ty từ Việt Nam? 

 

 

 

  



Phụ lục 3  
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TIẾNG ANH –  

KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ TƯ PHÁP NĂM 2021 
(Kèm theo Thông báo số       /TB-STP ngày         tháng 9 năm 2021 

của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn) 

 

A. KIẾN THỨC NGỮ PHÁP 

I. Verbs (Động từ ) 

1. To be 

2. Ordinary verbs (regular and irregular) 

3. Modal verbs (Động từ khuyết thiếu):  

- can (ability, request) 

- could (ability, possibility, polite request) 

- would (polite request) 

- will (offer) 

- shall (suggestion, offer) 

- should (advice) 

- have to 

- must (obligation) 

- mustn’t (prohibition)  

4. Verb forms (dạng của động từ) 

 - Gerund 

 - To infinitve 

 - Bare infinitive 

II. Nouns (Danh từ) 

- Noun phrases 

- Countable nouns: singular, plural 

- Uncountable nouns 

- Quantitative: some, any, many, much, a few, a lot of, every 

III. Adjectives (Tính từ) 

- Order of adjectives 

- Colors, size, shape, quality, nationality 

- Possession: my, your, his, her, our, their, s’, ’s 

- Quantitative: some, any, many, much, a few, a lot of, every 

- Comparisons: comparative, equal and superlative 



 

IV. Adverbs (Trạng từ) 

- Manner (quickly, carefully…) 

- Frequency (always, often, sometimes…) 

- Degree (very, too…) 

- Sequence (first, second, third…) 

- Agreement (too, either…) 

 

V. Pronouns (Đại từ) 

- Personal (Subject, object) 

- Reflexive (myself, themseves…) 

- Impersonal (it, there…) 

- Demonstrative (this, that, these, those) 

- Indefinite (something, everybody…) 

VI. Article (Mạo từ) 

- A/an 

- The 

VII. Preposition (Giới từ) 

- Location (in , at, on, of…) 

- Time: at, on, in 

- Direction: to, into, out of… 

VIII. Connectors (Từ nối) 

- And, but 

- When, while, until, after, before… 

- Because, if, since… 

IX. Interrogative (Câu hỏi) 

- Wh questions 

- Yes-no question 

- Tag question 

X. Tenses (Các thì của động từ)  

- Present Simple 

- Present Continuous 

- Present Perfect 

- Past Simple 

https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-simple.htm
https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-continuous.htm
https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-perfect.htm
https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_past.htm


- Past Continuous 

- Future Simple 

 - The future tense with 'be going to' 

XI. Conditional Sentences (Câu điều kiện) 

- Conditional Sentence Type 1: Form: if + Simple Present, will-Future 

- Conditional Sentence Type 2: Form: if + Simple Past, would + 

Infinitive 

XII. Relative clauses: Mệnh đề quan hệ (Who, Which, Where, when, why,……..) 

XIII. Passive (Câu bị động) 

- Present Simple  

- Past Simple 

XIV. Reported speech (Câu trực tiếp, gián tiếp) 

XV. Các chủ đề đọc hiểu và điền từ: Gia đình, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, địa 

lý, môi trường, giải trí, thể dục thể thao… 

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP 

I. VOCABULARY AND GRAMMAR (TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP) 

1 - Choose the best answer from the four options given (marked A, B, C, or D) 

(chọn các đáp án đúng A, B, C, D) điền vào chỗ trống) 

Ví dụ: 1. I’m learning English ____I want to get a good job after school.   

A. but      B. because     C. so     D.therefore 

2 - Identify the underlined word/ phrase (A, B, C, or D) that needs correcting 

(chọn một từ/cụm từ sai và cần sửa lỗi (A, B, C, or D) trong câu) 

Ví dụ: 1.   If I were you, I didn’t buy that expensive car. 

                  A      B       C             D  

II. READING (ĐỌC HIỂU) 

1. Read the following passage, then choose the correct answer (A, B, C, or D) to 

questions given (Đọc bài văn, trả lời các câu hỏi bằng cách chọn đáp án A, B, C, hoặc D) 

 Ví dụ:  

Ted Robinson has been worried all the week. Last Tuesday he received a letter from 

the local police. In the letter he was asked to call at the station. Ted wondered why he 

was wanted by the police, but he went to the station yesterday, and now he is not worried 
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any more. At the station he was told by a smiling police-man that his bicycle had been 

found. Five years ago, the policeman told him, the bicycle was picked up in a small 

village four hundred miles away. It’s now being sent to his home by train. Ted was most 

surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the 

bicycle to be found. It was stolen twenty years ago when Ted was a boy of fifteen. 

1. Ted was worried because_________. 

      A. he received a letter  B. he went to the police station yesterday  

      C. the police would catch him D. he didn’t know why the police wanted 

him 

2. The police who talked to Ted was_________. 

      A. pleasant   B. worried  C. surprised  D. small 

 

2. Read the following passage, then choose the correct answer (A, B, C, or D) to 

fill in each blank (Đọc bài văn, tìm từ đúng nhất điền vào ô trống bằng cách chọn đáp 

án A, B, C, hoặc D) 

Ví dụ:  

 It can be shown in facts and figures that cycling is the cheapest, most convenient, 

and most environmentally desirable form of transport (1)______ towns, but such cold 

calculations do not mean much on a frosty winter morning. The real appeal of cycling is 

that it is so (2)______. It has none of the difficulties and tensions of other ways of 

travelling so you are more cheerful after a ride, even through the rush hour…. 

1.    A. in   B. at   C. to   D. on 

2.    A. boring  B. careful  C. enjoyable  D. excited 

III. WRTING (VIẾT) 

1 - Choose one sentence (A, B, C, or D) that has the same meaning as the 

underlined one (Chọn đáp án đúng nhất với câu được gạch chân đã cho) 

Ví dụ: 

1. “Do you know Long’s address?” he asked me. 

A. He asked me for Long’s address.   

B. He asked me if someone knew Long’s address. 

C. He asked me if I know Long’s address.  



D. He asked me if I knew Long’s address. 

2. They are building a new bridge over the river. 

A. A new bridge is building over the river.   

B. A new bridge is being built over the river. 

C. A new bridge is going to build over the river.  

D. A new bridge is built over the river. 

2- Choose the correct phrases (A, B, C or D) to complete each of the following 

sentences (Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau) 

Ví dụ: 

1.  _________with you again next summer. 

        A. I look forward to staying   B. She look forward to staying

   

C. I look forward to stay    D. She looks forward to stay 

2.  “What are you doing now?”, the teacher asked Tom.   

      The teacher asked Tom_________. 

        A. what he was doing now    B. what was he doing then  

        C. what he was doing then    D. what was I doing then. 

THE END 
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