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 Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 04/8/2021 của UBND huyện 

Bá Thước về việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021. 

  Căn cứ Quyết định số 4774/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét 

tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thông báo danh mục tài 

liệu ôn tập cụ thể như sau: 

     I.  Vị trí việc làm tuyển dụng:  Giáo viên mầm non 

 A. Phần Kiến thức chung  

 1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật số 52/2019/QH14 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức, viên chức; Luật giáo dục số 

43/2019/QH14. 

 2. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non. 

 3. Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/2/2021 Qui định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

 B Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ 

 Thí sinh tự tìm hiểu kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của bậc học giáo 

dục mầm non;  

 Xử lý các tình huống sư phạm liên quan giữa giáo viên và các cháu mầm 

non hoặc giữa giáo viên và cha mẹ các cháu mầm non. 
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        II. Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên bậc tiểu học (Văn hóa, Tiếng 

Anh, Thể dục, Tin học) 

 A. Kiến thức chung: 

 1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật số 52/2019/QH14 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức, viên chức; Luật giáo dục số 

43/2019/QH14. 

 2. Thông tư số 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Điều lệ 

Trường Tiểu học. 

 3. Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 20/3/2021, của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học. 

 B. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ  

 Thí sinh tìm hiểu về Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ của bậc học 

Tiểu học.   

 Trả lời câu hỏi lý thuyết liên quan đến chuyên môn của vị trí đăng ký dự 

tuyển.   

 Xây dựng kế hoạch dạy học của một phần kiến thức trong chương trình hiện 

hành. 

 Làm các bài tập trong chương trình giáo dục cấp học ứng với vị trí dự tuyển. 

 Xử lí các tình huống liên quan giữa giáo viên và học sinh tiểu học, giữa 

giáo viên và cha mẹ học sinh tiểu học. 

 III. Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên THCS (Toán, Hóa, Địa lý) 

 A. Phần kiến thức chung. 

 1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật số 52/2019/QH14 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức, viên chức; Luật giáo dục số 

43/2019/QH14. 

 2. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có 

nhiều cấp học. 

 3. Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập. 
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 B. Kiến thức Chuyên môn nghiệp vụ. 

 Thí sinh tìm hiểu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của bậc THCS,  

 Trả lời câu hỏi lý thuyết liên quan đến chuyên môn của vị trí đăng ký dự 

tuyển;    

 Xây dựng kế hoạch dạy học của một phần kiến thức trong chương trình hiện 

hành;    

 Làm các bài tập trong chương trình giáo dục cấp học ứng với vị trí dự tuyển 

 Xử lý các tình huống sư phạm liên quan giữa giáo viên và học sinh THCS 

hoặc giữa giáo viên và cha mẹ học sinh.  

 IV. Cấu trúc đề phỏng vấn xét tuyển viên chức cho tất cả các vị trí 

việc làm: 

 1. Câu 1 (40 điểm) Nội dung về “Kiến thức chung” 

    2. Câu 2 (60 điểm) Nội dung “Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ” 

* Lưu ý:  Tài liệu ôn tập thí sinh chủ động sưu tầm, những vấn đề chưa rõ 

cần giải đáp liên hệ trực tiếp về Hội đồng tuyển dụng qua đồng chí Hà Thúy 

Lan, Phó phòng Nội vụ, Thư ký Hội đồng tuyển dụng, SĐT: 0948293036; 

0369610620.   

  

Nơi nhận:                                                                                                           
- Sở Nội vụ (báo cáo);  

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban giám sát xét tuyển; 

- Thành viên HĐTD;  

- Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2; 

- Cổng thông tin điện tử huyện.        

- Lưu: VT, HĐXT, (L.5b). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Võ Minh Khoa 
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