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THÔNG BÁO 

Nội dung ôn tập ph n  v n   t tu ển  

viên chức n ành  iáo dục và  ào tạo thành phố Sầm Sơn  
  

Thực hiện Công văn số 18003/UBND-THKH ngày 15/11/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và 

đào tạo thành phố Sầm Sơn; Quyết định số 8087/QĐ-UBND ngày 18/12/2021của 

Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức 

ngành giáo dục và đào tạo thành phố Sầm Sơn năm 2021, 

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn năm 2021 

thông báo nội dung ôn tập ph ng vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào 

tạo thành phố, cụ thể như sau: 

1.  ình thức kiểm tra, sát hạch:  Ph ng vấn trực tiếp. 

2. Bố cục  ề ph n  v n: Gồm 03 câu, trong đó: 

- Câu 1: Kiến thức chung về viên chức  30 điểm  

- Câu 2: Kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành  30 điểm  

- Câu 3: Kiến thức nghiệp vụ, chuyên ngành, trong đó có nội dung xử lý các 

tình huống sư phạm, chuyên môn, nghiệp vụ kiến thức chuyên môn của vị tr  việc 

làm đăng ký tuyển dụng  40 điểm . 

3. Nội dun  ôn tập 

3.1.   ị trí Giáo viên mầm non 

 a) Kiến thức chun  về viên chức  

 - Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.  

 b) Kiến thức về n hiệp vụ, chuyên ngành 

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

- 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; 

 - 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; 



 - Th  sinh tự tìm hiểu thêm các 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. 

3.2.  ị trí Giáo viên  ăn hóa tiểu học  

 a) Kiến thức chun  về viên chức  

 - Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.   

 b) Kiến thức về n hiệp vụ, chuyên ngành 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14. 

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

Trường Tiểu học. 

 - 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. 

- Thí sinh tự tìm hiểu thêm về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của vị tr  

giáo viên Văn hóa tiểu học; xử l  các tình huống liên quan giữa giáo viên và học 

sinh tiểu học, giữa giáo viên và cha mẹ học sinh tiểu học. 

 3.3.  ị trí Giáo viên Trun  học cơ sở (Toán học, Sinh học, Lịch sử, Tin 

học, Thể dục) 

 a) Kiến thức chun  về viên chức  

 - Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.   

 b) Kiến thức về n hiệp vụ, chuyên ngành 

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

- 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; 

 - 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. 



- Th  sinh tìm hiểu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của bậc THCS; 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.  

 3.4.  ị trí Giáo viên Toán, Trun  tâm Giáo dục n hề n hiệp - Giáo dục 

thườn   u ên  

a) Kiến thức chun  về viên chức  

 - Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.   

 b) Kiến thức về n hiệp vụ, chuyên ngành 

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

- Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên; 

- Thông tư số 04/2021/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 phổ thông công lập 

- Th  sinh tìm hiểu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của vị tr  việc làm 

đăng ký tuyển dụng; Xử lý các tình huống sư phạm liên quan giữa giáo viên và học 

sinh hoặc giữa giáo viên và cha mẹ học sinh. 

Hội đồng xét tuyển thông báo nội dung ôn tập để các thí sinh tham dự xét 

tuyển biết và ôn tập./.  
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Ban Kiểm tra, giám sát; 

- Phòng GD&ĐT thành phố; 

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 

- Trung tâm GDNN & GDTX Sầm Sơn ; 

- Các thí sinh tham dự xét tuyển; 

-  Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố  đ/tải ; 

- Lưu: HĐXT. 

CHỦ TỊC  HỘ  ĐỒNG 
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