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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÒNG 2 

KỲ  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN NĂM 2021 

 

 

I. THÔNG TIN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 2) 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thang điểm: 100 điểm  

- Cấu trúc:  

+ Câu 1: (30 điểm) Kiến thức chung (dùng chung cho các vị trí) 

+ Câu 2: (40 điểm) Kiến thức chuyên ngành  

+ Câu 3: (30 điểm) Kiến thức ứng với vị trí tuyển dụng. 

II. GIỚI HẠN ÔN TẬP VÀ XÂY DỰNG ĐỀ THI 

1. Giới hạn câu số 1 (Dành cho tất cả các đối tượng) 

- Hiến pháp 2013 ngày 28 tháng 11 năm 2013. 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức (Phần quy định chung, tiêu chí chung và Phần áp dụng 

đối với viên chức); 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (các nội 

dung liên quan đến viên chức); 

- Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 

2018 về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 

2. Giới hạn câu số 2 và câu số 3 (cho mỗi vị trí tuyển dụng) 

2.1. Khối mầm non, mẫu giáo (Vị trí giáo viên mầm non) 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 năm 2019. (các nội dung liên quan đến viên chức); 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 

Giới hạn:  
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+ Chương 1: Quy định chung 

+ Chương 2: Tiểu mục 1 - Giáo dục mầm non 

+ Chương 4: Nhà giáo; 

Chương 5; Chương 6: Nội dung liên quan đến giáo dục mầm non. 

- 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. 

Giới hạn: 

+ Quy định chung (Chương I): Điều 2, 3, 4. 

+ Tổ chức và quản lý nhà trường (Chương II): Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

+ Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục (Chương III): Điều 17, 

18, 19, 20, 21. 

+ Nhiệm vụ và quyền của giáo viên (Chương V): Điều 27, 29, 31. 

+ Trẻ em (Chương VI):  Điều 32, 33, 34. 

- Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục mầm non. 

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

dục và Đào tạo về việc 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. 

- Thông tư số 51/2020/TT-BGD ĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc 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. 

- Các tình huống sư phạm (thí sinh tự tìm hiểu). 

2.2. Khối trường tiểu học (Vị trí giáo viên tiểu học (9 môn); vị trí giáo viên 

thể dục; vị trí giáo viên tin học; vị trí giáo viên anh văn; vị trí giáo viên tổng phụ 

trách đội) 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 năm 2019. (các nội dung liên quan đến viên chức); 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 

Giới hạn:  

+ Chương 1: Quy định chung 

+ Chương 2: Tiểu mục 2 - Giáo dục Phổ thông 

+ Chương 4: Nhà giáo 

+ Chương 5; Chương 6: Nội dung liên quan đến giáo dục phổ thông. 

- 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. 

Giới hạn:  
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+ Quy định chung (Chương I): Điều 2, 3, 4. 

+ Tổ chức và quản lý nhà trường (Chương II): Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

+ Tổ chức hoạt động giáo dục (Chương III): Điều 19, 21, 22. 

+ Nhiệm vụ và quyền của giáo viên (Chương IV): Điều 27, 29, 31, 32. 

+ Nhiệm vụ và quyền của học sinh (Chương V):  Điều 34, 35, 37. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông. 

Giới hạn: 

+ Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông (Mục I). 

+ Mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông (Mục II). 

+ Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực (Mục III).  

+ Định hướng phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục (Mục VI). 

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

- Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

- Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh 

giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 

28/8/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Các tình huống sư phạm (thí sinh tự tìm hiểu). 

2.3. Khối trường trung học cơ sở  

2.3.1 Vị trí giáo viên các môn học: Vị trí giáo viên văn, vị trí giáo viên giáo 

dục công dân, vị trí giáo viên sử; vị trí giáo viên địa; vị trí giáo viên toán; vị trí 

giáo viên lý; vị trí giáo viên hóa; vị trí giáo viên sinh; vị trí giáo viên anh văn; vị 

trí giáo viên tin học 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 năm 2019. (các nội dung liên quan đến viên chức); 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 

Giới hạn:  

+ Chương 1: Quy định chung 

+ Chương 2: Tiểu mục 2 - Giáo dục Phổ thông 

+ Chương 4: Nhà giáo 

+ Chương 5; Chương 6: Nội dung liên quan đến giáo dục phổ thông. 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 26/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học. 
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Giới hạn: 

+ Quy định chung (Chương I): Điều 2, 3, 4. 

+ Tổ chức và quản lý nhà trường: Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

+ Tổ chức hoạt động giáo dục: Điều 19, 21, 22. 

+ Nhiệm vụ và quyền của giáo viên (Chương IV): Điều 27, 29, 31, 32. 

+ Nhiệm vụ và quyền của học sinh (Chương V):  Điều 33, 34, 35, 36, 37, 38. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông. 

Giới hạn: 

+ Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông (Mục I). 

+ Mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông (Mục II). 

+ Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực (Mục III).  

+ Định hướng phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục (Mục VI). 

- Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ 

sở và học sinh trung học trung học phổ thông được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Giới hạn: 

+ Đánh giá hạnh kiểm (Chương II): Điều 3, 4. 

+ Đánh giá, xếp loại học lực (Chương III): Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

+ Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại (Chương IV): Điều 15, 16, 17, 18. 

+ Trách nhiệm của giáo viên (Chương V): Điều 19, 20. 

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ 

thông. 

Giới hạn: 

+ Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh (Chương II): Điều 8 

+ Đánh giá kết quả học tập của học sinh (Chương II): Điều 9 

+ Khen thưởng (Chương III): Điều 15 

+ Trách nhiệm của giáo viên môn học (Chương IV): Điều 19 

+ Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm (Chương IV): Điều 20. 

- Các tình huống sư phạm (thí sinh tự tìm hiểu). 

2.3.2. Vị trí giáo viên tổng phụ trách đội 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 năm 2019. (các nội dung liên quan đến viên chức); 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 

Giới hạn:  

+ Chương 1: Quy định chung 

+ Chương 2: Tiểu mục 2 - Giáo dục Phổ thông 

+ Chương 4: Nhà giáo 

+ Chương 5; Chương 6: Nội dung liên quan đến giáo dục phổ thông. 
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- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 26/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học. 

Giới hạn: 

+ Quy định chung (Chương I): Điều 2, 3, 4. 

+ Tổ chức và quản lý nhà trường: Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

+ Tổ chức hoạt động giáo dục: Điều 19, 21, 22. 

+ Nhiệm vụ và quyền của giáo viên (Chương IV): Điều 27, 29, 31, 32. 

+ Nhiệm vụ và quyền của học sinh (Chương V):  Điều 33, 34, 35, 36, 37, 38. 

- Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo 

dục và đào tạo Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng 

phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

- Các tình huống sư phạm (thí sinh tự tìm hiểu). 

2.3.3. Vị trí nhân viên thiết bị, thí nghiệm 

- Quyết định 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, 

phổ thông. 

- Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên 

thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập. 

- Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Trưởng Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục 

quốc phòng  và an ninh trong các trường Tiểu học, THCS, THPT và trường phổ 

thông có nhiều cấp học (có cấp THPT), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ 

sở giáo dục đại học./. 

2.4. Vị trí việc làm khác 

2.4.1. Vị trí nhân viên kế toán 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 4, 8, 9, 18. 

+ Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp (Chương II): Điều 32. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước: 

Giới hạn: Lập dự toán ngân sách nhà nước (Chương III): Điều 23, 28, 29. 

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước: 

Giới hạn: 
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+ Chấp hành ngân sách nhà nước (Chương IV): Điều 13, 18. 

+ Kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước (Chương V): Điều 26, 27. 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế 

tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Giới hạn: 

+ Quy định chung (Chương I); 

+ Quy định tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế - 

dân số ; giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp (Chương III). 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 4, 5, 6, 13. 

+ Chứng từ kế toán (Chương II): Điều 16, 17, 18, 19, 21. 

+ Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán (Chương III): Điều 51, 52. 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp: 

Giới hạn: Quy định cụ thể (Chương II): Điều 4. 

2.4.2. Vị trí nhân viên y tế 

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 

cảu Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, 

bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.  

Giới hạn: Điều 10 - Chức danh Y sĩ  

- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 

2016 của Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế 

trường học.  

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 1, 2. 

+ Nội dung của công tác y tế học đường (Chương II): Điều 4, 5, 6, 7, 8, ,9, 10, 11. 

+ Tổ chức thực hiện (Chương III): Điều 12. 

+ Các kiến thức chuyên môn khác liên quan: Tầm quan trọng của Y tế học 

đường; Nhiệm vụ của Y tế học đường; Lập kế hoạch hoạt động của Y tế học đường; 

Quản lý Hồ sơ trong Y tế học đường; Kế hoạch khám quản lý sức khỏe ; Khám phân 

loại sức khỏe; Các bệnh thường gặp ở học sinh; Các bệnh thuộc hệ tiêu hóa; Các 

bệnh liên quan đến đường hô hấp; Một số tình huống xử lý trong công tác y tế học 

đường; 

2.4.3. Vị trí nhân viên thư viện 
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- Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hóa -  

Thể thao và Du lịch Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ Thư viện. 

- Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; 

- Quyết định số 01/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 

02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu 

chuẩn thư viện trường phổ thông. 

- Hướng dẫn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. 

2.4.4. Vị trí nhân viên văn thư 

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư: 

Giới hạn: 

+ Chương I, Chương II, Chương III và Chương V; 

+ Các Phụ lục kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ về quản lý và 

sử dụng con dấu: Điều 6, Điều 24. 

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018: 

Giới hạn: Điều 8, Điều 26. 

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 

Giới hạn: Điều 2, 3, 4, 7. 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch 

công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. 

Giới hạn: 

+ Những quy định chung (Chương I). 

+ Ngạch văn thư viên trung cấp: Điều 12. 


