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Nho Quan, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan năm 2022 

 

I. TÀI LIỆU ÔN TẬP CHUNG  

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

Viên chức ngày 25/11/2019 (Phần viên chức); 

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, gồm các nội dung: 

- Chương IV: Nhà giáo. 

- Chương VI: Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục. 

3. 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; 

4. Thông tư số 06/2019/TT- BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; 

5. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo. 

II. TÀI LIỆU ÔN TẬP ĐỐI VỚI CẤP MẦM NON (TL1) 

1. 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. 

2. Thông tư số 01/2021/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 cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

3. Thiết kế bài giảng một tiết lên lớp theo phân phối chương trình sách 

giáo khoa hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo lớp mẫu giáo 4 tuổi hoặc 5 

tuổi. Đáp ứng yêu cầu Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 

Thông tư ban hành chương trình Giáo dục mầm non; Thông tư số 51/2020/TT-

BGDĐT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình 

Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 

25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

III. TÀI LIỆU ÔN TẬP ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC (TL2) 

1. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường tiểu học. 

https://youtu.be/SlUf6KNVQcA
http://decuongtuyentruyen.com/tim-hieu-luat/bo-cau-hoi-trac-nghiem-tim-hieu-luat-giao-duc-nam-2019/


 

 

2. Thông tư số 02/2021/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 

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

 3. Thiết kế bài giảng một tiết lên lớp theo phân phối chương trình sách 

giáo khoa hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo lớp 3 hoặc lớp 4, lớp 5. Đáp 

ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 được ban hành theo Thông 

tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định 

hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018; Văn 

bản số 3799/BGDĐT-GDTH ngày 01/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình 

GDPT 2018; Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH  ngày 07/6/2021 của Bộ GDĐT 

về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học. 

III. TÀI LIỆU ÔN TẬP ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (TL3) 

1. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

2. Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

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. 

3. Thiết kế bài giảng một tiết lên lớp theo phân phối chương trình sách 

giáo khoa hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo lớp 6 hoặc lớp 7. Đáp ứng yêu 

cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 được ban hành theo Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng 

phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018; Công văn 

5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

xây dựng và tổ chức thực hiện  kế hoạch giáo dục của nhà trường./. 

 

Nơi nhận: 
- Các phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV, HĐTT. 

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đinh Văn Trang 
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