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UBND HUYỆN THƯỜNG XUÂN 

HĐXT VIÊN CHỨC HUYỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  09 /TB-HĐXT Thường Xuân, ngày 16 tháng 11 năm 2022 

 

TH NG     

Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạ          ể  

viên chức ngành Giáo dụ  và Đào  ạo huyệ  T ường Xuân 

 
Thực hiện Công văn số 14294/UBND-THKH ngày 27/9/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo 

dục huyện Thường Xuân; Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên 

chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022;  

 Theo đề nghị của Ban xây dựng đề kiểm tra, sát hạch, Hội đồng xét tuyển 

viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên 

chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Xuân gồm các nội dung sau: 

 1. Hì     ứ     ể  dụ g 

Phỏng vấn trực tiếp (bốc thăm trả lời vấn đáp) các câu hỏi trong bộ đề 

kiểm tra, sát hạch do Hội đồng xét tuyển chuẩn bị;  

Ngoài ra, Thành viên Ban kiểm tra, sát hạch được hỏi thêm các nội dung 

liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển. 

 2.  ố  ụ  đề p ỏ g vấ : Gồm 02 câu hỏi, trong đó: 

 - Câu 1: Phần kiến thức chung (40 điểm)  

 - Câu 2: Phần kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành (60 điểm). 

 3. Nội d  g ô   ập 

 3.1. Phần kiến thức chung 

 1) Luật viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công 

chức và Luật viên chức năm 2019.  

 2) 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. 

 3) Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành 

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, 

xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức;  

4) Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (những nội dung liên quan 

đến viên chức); 

5) Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNV ngày 16/8/2022 của Bộ Nội vụ 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Hợp nhất Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 

18/10/2021của Chính phủ). 

6) Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy 

định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (những nội dung liên quan 
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đến viên chức); 

 3.2. Kiến thức chuyên ngành 

 3.2.1. Vị trí tuyển dụng Giáo viên mầm non:  

 1) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

2) Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; 

3) Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

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

xếp hạng viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

4) Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường mầm non. 

3.2.2. Vị trí tuyển dụng Giáo viên tiểu học: Gồm giáo viên Văn hóa tiểu 

học, Tiếng anh tiểu học, Thể dục tiêu học. 

 1) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

 2) Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

3) Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

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

xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. 

 4) Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

3.2.3. Vị trí tuyển dụng Giáo viên Toán (Trung tâm GDNN-GDTX): 

 1) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

 2) Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

3) Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

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

xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập. 

 4) Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt 

động của trung tâm giáo dục thường xuyên. 
 Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Thường Xuân thông báo để các thí 

sinh được biết và chủ động ôn tập./.  
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch và các PCT HĐ XTVC; 

- Thành viên HĐ XTVC; 

- Ban giám sát kỳ xét tuyển; 

- Ban xây dựng đề kiểm tra sát hạch; 

- Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2; 

- Trung tâm VH-TT-TT&DL; 

- Lưu HĐXTVC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễ  T à   Lươ g 
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