
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:             /STTTT-VP 

V/v thông báo tài liệu ôn tập thi tuyển viên 

chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền 

thông năm 2019 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bắc Kạn, ngày         tháng 7 năm 2019 

Kính gửi: ………………………………………. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-STTTT ngày 18/02/2019 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Bắc Kạn năm 2019; 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự 

nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn năm 2019 có tài liệu ôn thi, 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tài liệu tham khảo ôn thi tuyển viên chức 

sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn năm 2019 đối với các 

môn thi: Kiến thức chung, Chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ như sau: 

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

2. Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT- BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương, phòng VHTT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành 

phố trực thuộc tỉnh; 

3. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về 

đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững và hội nhập quốc tế; 

4. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

5. Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 05/5/2015 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên 

nghiệp; 

6. Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 

85/NĐ-CP ngày 01/7/2016 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ; 



 

 

7. Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ Quy định 

quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức 

năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc 

của các cơ quan, tổ chức; 

 Tài liệu đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và 

Truyền thông, mục “Tải về” địa chỉ http://ict-backan.gov.vn 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để người dự thi được biết./. 
 

Nơi nhận:     
Gửi bản giấy: 

- Như trên; 

- Thư ký HĐTTVC; 

- Lưu: Văn thư.  

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- Hội đồng thi; 

- Ban giám sát; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở.; 

- VP Sở. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lô Quang Tuyến 
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PHỤ LỤC 

NỘI DUNG ÔN THI MÔN TIẾNG ANH- TRÌNH ĐỘ: BẬC 2  

KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

(kèm theo Công văn số        /STTTT-VP ngày 30/7/2019 của Sở TT&TT) 

 

A. KIẾN THỨC NGỮ PHÁP 

I. Verbs (Động từ ) 

1. To be 

2. Ordinary verbs 

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 thời ngữ pháp) 

- Present Simple 

- Present Continuous 

- Present Perfect 

- Past Simple 

- 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 với Who và Which 

XIII. Passive (Câu bị động) 

- Present Simple  

- Past Simple 

XIV. 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… 

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
https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_past-continuous.htm
https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_future.htm
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-present
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/future-1-will
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-present


 

 

XV. Câu trực tiếp, gián tiếp 

 

 

 

 

 

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 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. 
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