
Sổ: 51 /QĐ-BNV Hà Nội, ngàv 20 tháng 01 năm 2021

Q U Y Ẻ T  Đ |N H

Iỉan h àn h  Kc hoạch  xây  d ự n g  ngân  h àng  câu  hòi và đ ảp  án  s ử  d ụ n g  tro n g  
kỳ th i n ân g  ngạch  công  chứ c, ỉh ả n g  h ạng  chức d an h  nghè ngh iệp  vicn chức

B ộ TRƯỜNG B ộ NỘI v ụ

Cán cừ Nghị định số 34/2017/ND-CP ngày 03/4/2017 cùa Chinh phũ quy 
định clìírc nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ  cẩu tố chức cùa Bộ Nội vụ;

Càn cử Nghị (lịnh sổ I38/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 cùa Clìinh phù (/uy 
(tịnh về tuyên dụng, sứ  dụng và quàn lỷ công chúc;

Cân cứ Nglìị (tịnh sổ IỈ5/2020/ND-CP ligồy 25AJ/2020 của Chinh phủ quy 
định vè tuyên dụng, sử  dụng và quàn lý viên chức;

Cán cử Thòng tư số 06/2ơ20/rr-fíNV ngíiv 02//2/2020 cùa Hộ ínrởỉig Hộ 
Nội vụ han hành quy chế tò chức thì Inven, xét tuyên công chirr, viên chirc, thi 
nàng ngạch công chức, thi hoặc xét thúng Itựng chức danh nghề nghiệp viên 
chức: Nội quy thi tuyên, xèt luyến công chức, viên chức, thi nàng ngạch công 
chức, thi hoặc xót thủng hạng chicc (lanh nglte nghiệp viên chức;

Theo đề nghị cùa Vụ trưởng l ụ Công chức  -  Viên chức.

Q U Y É T  Đ ỊN H :

Diều 1. Ban hành kcm  theo  Q uyết định này Kố hoạch xảy dựng ngân 
hãng câu hôi vả  đáp án sử  dụng trong các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đ iều 2. Quyết định nảy cỏ hiệu lực thi hành kê từ  ngày ký ban hành.

Diều 3. Vụ truởng Vụ C ông  chức Viên chức. Chảnh Vãn phòng Bộ. 
Vụ trường Vụ Ke lìoụclì Tài chính và các cơ quan, tố chức, cá  nhân cỏ  liên 
quan chịu trách nhiệm  thi hành

\ ir í nliận:
- N hư Dicu 3;
* Cảc bộ. cơ quan ngang bộ. 
cơ quan thuộc Chinh phu (độ biềt);
- U B N l) các linh, th inh  pliố trục 
thuộc TNV (dò biểt);
- Bộ truứng;
- Thứ trương N guyễn Trọng Thừa:
.  Lưu: VT. CCVC.

B ộ  NỘI VỤ CỘNG HOÀXẢ HỘ1CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------  Độc lập - Tự do - llạnli phúc



B ộ  NỘI VỤ C Ộ N G  H Ò A XÃ HỘI CH Ủ N G H ĨA V IỆ T  NAM
Dộc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Hù Nội. ngày tháng năm 2021

K Ế  H O Ạ C H
ngân  liàng  câu  hôi và đ áp  án  s ử  d ụ n g  tro n g  các kỳ llii 

cồng chứ c, th ă n g  h ạn g  chức d an h  nghề ngh iệp  viên chức
theo Quyết định sổ:  51 /QĐ-BNV IIỊỊÍÌỴ 20 tháng 01 năm 202ỉ 

cứa Bộ trưởng IỈỘ Nội vụ)

1. CẢN CỬ PHÁP LÝ, S ự  CÀN THIẾT, MỤC DÍCH. YÊU CẢU
!. C ân cử  pháp lý

- Niỉliị định sổ 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyền dụng, sử  dụng và 
quán lý vicn chức.

- Nghị định sổ 138/2020/NĐ-C'P ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sứ dụng vả 
quản lý công chức.

2. Sự can thict

- Đỏp ứng yêu cầu cua các Bộ. ngành, dịa phương đê nghị Bộ Nội vụ cung cắp 
ngân hàng câu hỏi và đáp án sử  dụng trong các kỳ thi nâng ngạch công chức, (hăng 
hạng chức danh nghề nghiệp (CD N N ) viên chức.

- Góp phần làm giảm  chi phi cùa nhà nước và chi phí xã hội trong công tác lô 
chức các kỳ thi nâng ngạch công chức, thảng hạng CD N N  vicn chức.

3. M ục đ lch , yêu cầu

- G ỏp phan nâng cao chất lượng đánh liiá đội ngũ công chức, viên chức tronu 
các kỳ thi nàng ngạch công clurc. thăng h\ing CD N N  vicn chức; dám  bão tỏi đa 
nguyên tẩc công khai, m inh bạch, khách quaiu còng bẳng, chất lượng và thực tài 
trong thi nâng ngạch công chức, thãng hạng CD N N  viên chức theo Luậi Cán bộ, 
công chức. Luật Viên chức vã Luật sửa đỏi. bó sung m ột sổ đicu của Luật C án bộ 
cônu chức. Luật Viên chức vả các vãn bàn hưởng dẫn thi hành.

- X ây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp ãn sứ dụng trong các kỳ thi nâng ngạch 
công chức, thăng hạng CDNN viên chức theo hướng gắn vởi yêu cầu về trình ítộ 
vả nâng lực cùa ví tri việc làm; thống nhất dùng chung cho tất C11 các Bộ, ngành, 
đ ịa  phương trcn phạm vi cá nước.

- C ung cấp ngân hàng câu hỏi vả đáp án sử  dụng trong các kỳ thi nâng  ngọch 
công chức, thăng hạng CD N N  viên chức đâm  bảo  tính chinh xác. khách quan, khoa 
học và phũ hợp với lừng ngạch công chức, hạng CDNN viên chức.



II. ĐỎI TƯỢNG. PHẠM VI

1. Ngân hùng câu hỏi vả đảp  án sứ  dụng cho các kỳ thi nâng ngạch còng chức, 
bao gồm :

- T ừ  ngạch chuycn viên chinh hoặc tương dương lên chuyên viên cao  cấp 
hoậc tương dương;

- Từ ngạch chuyên vicn hoặc tưưng đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc 
tương dương;

- Từ ngạch cán sự  hoặc tương đương  lên ngạch chuyên viên hoặc ỉương 
đương;

- T ừ  ngạch nhân viên hoặc tươm: dương lên ngạch cán sự  hoặc tương đương.

2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án sử  dụng cho các kỳ thi thảng hạng CD N N  
vicn chức, bao gồm :

- T ừ  chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I:

- Từ  chức danh nghe nghiệp hạng III lẽn chức danh nghe nghiệp hạng U;

- Tử  chức danh nghề nghiệp hạng IV lèn chửc danh nghề nghiệp hạng III;

- T ừ  chửc danh nghề nghiệp hạng V lên chirc danh nghe nghiệp họng IV.

UI. NHIỆM VỤ

1. X ác định nội dung m ôn thi kiên thức chung, tin học, ngoại neìr và môn 
chuyên m òn nghiệp vụ cho timii ngạch công chức và hạng CD N N  viên chức.

2. Xác định sô lượng xây dựng ngân hàng câu hỏi và dáp án môn thi kiên thửc 
chung, tin học. ngoại ngừ và mòn chuyên m ôn nghiệp vụ.

3. S ử  đụng, quan lý, lưu g iữ  vả cập nhật thường xuycn các câu hoi và đáp  án 
trong ngân hàng.

IV. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

1. Xác địnli nội dung và cẩu trủc các câu hói. bộ câu hỏi và đáp án của các 
mòn kiên thức chung, ngoại ngữ. tin học và môn chuyên m ôn nghiệp vụ.

2. X ảy dựng danh mục tài liệu phục vụ cho việc xây dựng ngân hãng câu  hỏi 
và dáp án.

3. T icn hành xây dựng bộ các câu hoi vả đãp ản trong neán hàng như sau:

a) Số lirựnu càu hỏi và đáp án các môn thi cẩn cỏ  doi với các kỳ tlìi nàng 
ngạch công chức

- Môn kiến thức chung:
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+  Từ ngạch chuyên vicn chinh hoặc tương đương lên chuyên viên cao  cấp 
hoặc tương dương  tối thiêu: l()(K) câu;

+ Từ ngạch chuycn viên hoặc tương dương lên ngạch chuycn vicn chinh hoặc 
tương đương  tối thiểu: 2000 câu;

+ T ừ  ngạch cán sự  hoặc tương đương lên Dgạch chuyên viên hoặc lương 
đương  toi thiểu: I (XX) câu;

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương  lên ngạch cán sự  hoặc tương đương 
tổi thiều: 1000 câu.

- M òn nuoại ngừ:

+ Từ ngạch chuyên viên chinh hoặc tương dương lên chuyên viên cao cấp 
hoặc tương đương toi thiểu: 500 câu;

+ T ừ  ngạch chuycn vicn hoặc tương đương lên ngạch chuycn viên chính hoặc 
tương đương tỏi thiêu: 500 câu:

+ T ừ  ngạch cán sự  hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương 
đương  tối thiều: 5(M) câu:

+ T ừ  ngọch nhân viên hoặc lương lỉương lên ngạch cản sự  hoặc tương dương 
tổi thiều: 500 câu.

- M ôn tin học: Dũng chung cho các ngạch công chức toi thiêu: 5(K) câu.

- Môn chuyên môn nghiệp vụ:

+ T ừ  ngạch chuycn viên hoặc tương dương lèn chuyên viên chinh hoặc tương 
dirơng tối thiểu: 200 câu;

+ Từ ngạch cán sự  hoặc tương đương lèn ngạch chuyên viên hoặc tương 
đương toi thiêu: I0() câu;

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đưung lên ngạch cản sự  hoặc tương đương 
tối thiểu: 100 câu.

b) s ắ  lượng câu hói và đáp ủn các m òn thi cần cỏ  đối với các kỳ thi thủng 
hạng CD N N  vicn chức

- M ôn kiên thức chung:

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghe nghiệp hạng I tổi 
thiều: 1000 câu:

+ Từ chửc danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghè nghiệp hạng II tối 
thiếu: 2000 câu;

+ T ừ  chức danh nghe nghiệp hạng IV lên chức danh nghe nghiệp liụniỉ III tối 
thiểu: 1000 câu;



+ T ừ  chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghe nghiệp hạng IV toi 
thiểu: 1000 câu.

- M ôn ngoụi ngừ:

+ T ừ  chức danh nghé nghiệp hạng II lên chức danh nghè nghiệp hạng I tòi 
thiều: 500  câu;

+ T ừ  chức danlì nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghê nghiệp hạng II tòi 
thiều: 5(X) câu;

+ T ử  chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghè nghiệp hạng III tối 
thiểu: 500 câu;

+ T ừ  chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV tối 
thiểu: 500  câu.

- Môn tin học: Dùng chung cho các hạng chức danh nghê nghiệp tói thiêu: 
500 câu.

- M ôn chuycn mòn nghiệp vụ:

+ Tử chức danh nghề nghiệp hạng II lẽn chửc danh nghe nghiệp hạng I tối 
thiểu: 200 câu;

+ Tử chức danh nghề nghiệp hạng III lẽn chức danh nghề nghiệp hạng II toi 
thiểu: 100 câu;

+ T ừ  chức danh nghe nghiệp hạng IV lên chức danli nghề nghiệp hạng III tỏi 
thiều: 100 câu:

+ T ừ  chức danh nghề nghiệp hạng V lên chửc danh nghề nghiệp hạng IV tối 
thiểu: 100 câu.

4. T ổ  chức thẳm  định bộ các câu hỏi vả đáp án trước khi đưa vào  ngân hàng 
câu hỏi vố đáp ản.

V. TÓ CHỨC TH ựC  HIỆN

I. v ề  thành lập Hội đảng  xây dựng ngân hãng câu hôi và đáp án (sau dây  gọi 
tắt là Hội dồng) vả thành lập các Ban giúp việc cua Hội đổng, Ironu dỏ:

a) T hành lập Hội dong, bao gom: Chu tịch I lội đỏng là một T hử  trương Bộ 
Nội vụ, các thành viên cỏn lại là đại diện cảc đơn vị thuộc Bộ, các chuyên gia, các 
nhã khoa h ọ c ...

b) T hành lụp các Ban giúp việc cùa Hội đồng, bao gồm: Ban Xây dựng  câu 
hói và cláp án. Ban Thấm  đ ịnh  câu hỏi và đảp  án. Ban T hư  ký.

Thành phân tham  gia các Ban bao gom : Vụ C ông chức - Viên chức; Vụ Đào 
tạo, bồi dườnu cán bụ, còng chức; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ: V iện Khoa học tỏ 
chức nhả nước: Học viện Hành chinh Ọuổc gia: T nrờne Đại học Nội vụ Hả Nội và 
một sổ nhà khoa học, nhả quản lý, giảniĩ viên cỏ dũ điều kiện, tiêu chuân.
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2. Trách nhiệm  thực hiện

a) Hội dong và các Ban giúp việc của Hội đồng cỏ trách nhiệm:

- Phàn công nhiệm  vụ đổi với các thành viên Hội đồng và các Ban giúp việc 
cùa Hội đồng;

- X ây dựng danh m ục tài liệu làm cân cử  đô xây dựng  câu hoi vố iláp án;

- Xây tỉựnu ngân hàng câu hòi và (láp án:

- Đặt hàng với cảc cơ  quan, đơn vị cỏ  đủ năng lực và chuycn m ôn đê xây 
dựng, cung cấp  càu hỏi và dáp án:

- T ổ  chirc thâm  định càu hỏi và dáp  án trước khi đưa vảo ngân hảng;

- Sữ dụng, quân lý, lưu g iừ  vả cập nhật thưởng xuycn các câu hỏi và đáp ân 
trong ngân hàng;

- Thực hiện việc thanh quyết toán các kinh phi liên quan den việc xây dựng 
ngân hàng câu hòi và đáp ản.

b) Vụ C ông chức - Vicn chức có  trách nhiệm:

- Chú tri. phoi hợp với các cơ  quan, đơn vị đe  g iúp  lành đạo  Bộ tỏ chức, triển 
khai xây dựng, sứ dụng ngân hàng câu hỏi và dảp  án:

- Xây dựng quy chế sử  dụng, quản lỷ ngàn hảng câu hỏi và dảp án nâng ngạch 
công chức, thảng họng CDNN viên chức;

- C hú tri. phổi hợp với các Bộ. ngành, đ ịa  phương dê  cung cấp, hướng dần sử  
dụng ngân hàng câu hoi và đáp án trong cảc kỳ thi.

c) V ụ Ke hoạch - Tài chính cỏ  trách nhiệm  đàm  bão kinh phi hàng năm  cho 
các  hoạt động xây dựng và cập nhật ngân hàng de thi vả đáp án.

d) Văn phòng Bộ chuẩn bị cơ  sở  vật chắt cần ihici cho Hội đồng và các Ban 
giủp việc của I lội đồng.

d) Các đơn vị khác trực thuộc bộ có  trách nhiệm  phối lìựp trong quá trinh xây 
dựng ngân hàng câu hoi vả lỉáp án.

3. Thời gian và tiền dộ thực hiện

- Trinh Lành đạo  Bộ phc duyệt Ke hoạch triền khai xảy dựng ngân hàng câu 
hỏi và dáp án: T háng 01/2021 :

- Thành lập Hội dỏng xây (lựnu ngân hàng câu hỏi và dáp ản vả các Ban niiip 
việc: Tháng 01/2021;

- Tổ chức khảo sái thực tố của các cơ  quan và  đơn vị về ngân hảng câu hoi 
nâng ngạch công chức, thăng hạng CD N N  viên chức: T háng 02/2021;



- Ban hành quy ehe xây dựnii, sư  dụng và quàn lý ngân hàng câu hỏi và dáp 
án: T háng 02/2021;

- Xây dựng danh m ục tài liệu lảm cân c ử  de xây dựng câu hói vả đáp án: 
Tháng 3 /2 0 2 1 ;

- Xác định nội dung  và cẩu irúc các cầu hỏi, bộ câu hỏi và đáp  án, lố chức các 
hội thảo góp ý cho  nội duniỉ vả cấu trúc các m ôn thi theo các ngạch công chức, 
thăng hạng C D N N  viên chức: T ừ  tháng 3/2021;

- Tô chức xây dựng ngân hãng câu  hỏi và đáp án: Từ tháng 3/2021;

- T ố  chức thẩm  đ ịnh câu hỏi vả đáp án: Từ  tháng 3/2021:

- C ung cấp ngân hàng câu hỏi vả đáp án cho  các Bộ, ngành, đ ịa  phương từ 
tháng 4/2021;

- Đổi với các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng CD N N  viên chức của 
các Bộ, ngành, địa phương đà cỏ kế hoạch tó chức thi trước iháng 4/2021, llộ i 
đồng đặt hàng các đơn vj cỏ ilú năng lực và chuyên môn lie cung cấp bộ câu hỏi và 
đáp  án cho các Bộ. ngành. ílịa phương khi có nhu cẩu.

T rong quá trinh triên khai Kc hoạch, neu có những vẩn đề cần  điều chinh, bỏ 
sung, đề  nghị các cơ quan, dơn vị có  liên quan có ỷ kiến về Bộ Nội vụ (qua Vụ 
C ông chức - V iên chức), đề  tông lìỊTp. báo cảo cap cỏ thầm  quyền xem  xét. diều 
chình Ke hoạch cho phù hợp. bảo đâm  tien (Jộ dê ra.
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