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Đình Lập, ngày  27 tháng 3 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về hình thức và tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp vòng 2  

huyện Đình Lập năm 2019 

 

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bội Nội vụ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực 

hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập năm 2019; 

Căn cứ Công văn số 616/SNV-CCVC ngày 14/6/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức tuyển duṇg viên chức các đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ công lâp̣ 

tỉnh Lạng Sơn năm 2019;  

 Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND huyện 

về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019; 

  Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND huyện 

Đình Lập về hình thức và tài liệu thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 vòng 

2, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 thông báo 

1. Hình thức thi tuyển vòng 2 

Hình thức Thi viết, thời gian thi 180 phút.  

2. Tài liệu ôn tập 

-  Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức năm 2019 vòng 2 (ban hành 

kèm theo Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND huyện Đình 

Lập) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Đình Lập tại 

địa chỉ http://dinhlap.langson.gov.vn/  

- Hội đồng tuyển dụng viên chức không in ấn cung cấp tài liệu, các thí sinh 

tự chủ động in ấn tài liệu ôn tập theo các nội dung quy định. Nếu thí sinh nào có 

http://dinhlap.langson.gov.vn/


nhu cầu mua tài liệu ôn thi thì đăng ký trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Đình 

Lập hoặc qua số điện thoại 02053.846.910, thời gian từ ngày 01/4/2020 đến 

ngày 04/4/2020; Phòng Nội vụ sẽ in ấn và cung cấp tài liệu theo nhu cầu đăng 

ký của thí sinh. 

 Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 thông báo để thí sinh 

biết, thực hiện. Thông báo này được gửi đến tất cả các thí sinh đủ điều kiện dự 

thi vòng 2 (qua đường bưu điện) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

huyện Đình Lập. Mọi chi tiết liên hệ phòng Nội vụ huyện Đình Lập, số điện 

thoại: 02053.846.910./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT  UBND huyện (B/c); 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- Phòng Nội vụ; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông (thông báo); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT. 

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

     

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Văn Đông 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC TÀI LIỆU ÔN T ẬP 

THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VÒNG 2 NĂM 2019 
 

(Kèm theo Thông báo số  73 /TB-HĐTD ngày 27/3/2020 

của Hội đồng tuyển dụng) 

 

CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON 

1. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/01/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành chương tình giáo dục mầm non; 

2. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018  của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm 

non; Quyết định 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 

08 tháng 10 năm 2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 

3. Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 

tuổi; 

4. Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.  

5. Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành điều lệ trường mầm non. 

6. Nghiệp vụ 

- Phát triển ngôn ngữ:   

+ Làm quen với văn học (Thơ, truyện); 

+ Làm quen với chữ cái (Lứa tuổi: 5-6 tuổi). 

- Phát triển nhận thức: 

+ Làm quen với môi trường xung quanh; 

+ Làm quen với toán. 

 - Phát triển thẩm mỹ: Giáo dục Âm nhạc; hoạt động Tạo hình. 

 - Phát triển thể chất: Hoạt động thể dục. 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC TÀI LIỆU ÔN T ẬP 

THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VÒNG 2 NĂM 2019 
 

(Kèm theo Thông báo số  73 /TB-HĐTD ngày 27/3/2020 

của Hội đồng tuyển dụng) 

 

CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC 

1. Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học 

2. Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bô ̣Giáo duc̣ và Đào taọ ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; 

3. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; 

4. Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

 5. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

 6. Kiến thức liên quan đến từng chuyên ngành Tiểu học: 

- Đối với chuyên ngành văn hóa Tiểu học: Ngoài những nội dung kiến thức 

thuộc hệ thống các văn bản nêu trên thi sính tự ôn tập nội dung kiến thức 

Chương trình môn học từ lớp 1 đến lớp 5; 

- Đối với chuyên ngành Tiếng anh Tiểu học: Ngoài những nội dung kiến 

thức thuộc hệ thống các văn bản nêu trên thi sính tự ôn tập nội dung kiến thức 

Chương trình môn Tiếng anh lớp từ lớp 3 đến lớp 5; 

- Đối với chuyên ngành Tin học Tiểu học: Ngoài những nội dung kiến thức 

thuộc hệ thống các văn bản nêu trên thi sính tự ôn tập nội dung kiến thức 

Chương trình môn Tin học từ lớp 3 đến lớp 5; 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC TÀI LIỆU ÔN T ẬP 

THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VÒNG 2 NĂM 2019 
 

(Kèm theo Thông báo số  73 /TB-HĐTD ngày 27/3/2020 

của Hội đồng tuyển dụng) 

 

CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM TRUNG HỌC CƠ SỞ 

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

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học cơ 

sở và học sinh Trung học phổ thông; 

 2. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

3. Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

4. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2012 của Bộ trưởng 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; 

 5. Đối với mỗi chuyên ngành chương trình từ lớp 6 đến lớp 9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC TÀI LIỆU ÔN T ẬP 

THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VÒNG 2 NĂM 2019 
 

(Kèm theo Thông báo số  73 /TB-HĐTD ngày 27/3/2020 

của Hội đồng tuyển dụng) 

 

 CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 

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

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học cơ 

sở và học sinh Trung học phổ thông; 

2. Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

 3. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành điều lệ 

trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp 

học; 

 4. Thông tư  số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT 

ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; 

 5. Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội Quy định về đào tạo thường xuyên. 

 6. Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về điều lệ Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp. 

 7. Thông tư  số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2017của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Quy định chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

 8. Sách giáo khoa chuyên môn liên quan đến nội dung bài học của cấp 

học, môn học; sách hướng dẫn giáo viên soạn giáo án và giải quyết tình huống 

sư phạm.  

 9. Đối với chuyên ngành Toán, Hóa, Ngữ văn, Lịch sử: Ngoài nội dung 

thuộc hệ thống các văn bản ở trên thí sinh phải ôn tập thêm nội dung các kiến 

thức chương trình Toán, Hóa, Ngữ văn, Lịch sử lớp 10, lớp 11.  

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC TÀI LIỆU ÔN T ẬP 

THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VÒNG 2 NĂM 2019 
 

(Kèm theo Thông báo số  73 /TB-HĐTD ngày 27/3/2020 

của Hội đồng tuyển dụng) 

 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT: 

 1. Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 

của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ quy định mã tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính. 

 2. Luật đất đai năm 2013; 

 Trọng tâm: 

 - Chương I: Quy định chung; 

 - Chương II: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai;  

 - Chương III: Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai; 

 - Chương IV: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

 - Chương V: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 

 - Chương VI: Thu hồi, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; 

 - Chương VII: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

 - Chương VIII: Tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất. 

 3. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Trọng tâm: 

- Chương IV: Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất; 

- Chương V: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

4. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

5. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

6. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN –BTNMT năm 2019  do Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về Bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

 7. Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và 



Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 8. Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo 

các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn; 

 9. Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 2 Quyết định 

số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại quy định ban hành kèm theo các quyết định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

 10. Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (giá đất của huyện 

Đình Lập); 

 11. Ngoài nội dung kiến thức nêu trên, thí sinh tự ôn tập các nội dung kiến 

thức để giải quyết tình huống liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PHỤ LỤC TÀI LIỆU ÔN T ẬP 

THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VÒNG 2 NĂM 2019 
 

(Kèm theo Thông báo số  73 /TB-HĐTD ngày 27/3/2020 

của Hội đồng tuyển dụng) 

 

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ 

1. Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008: Chương 

III, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

 2. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ, quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Chương V, bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; chươngVI, sử dụng, khai thác trong 

phạm vi đất dành cho dường bộ; chương VII, trách nhiệm quản lý và bảo bệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ; chương VIII, điều khoản thi hành. 

3. Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông 

vận tải, Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Gồm chương II, III, IV, VI, VIII. 

4. Nghị định số 97/ 2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ, Sửa đổi 

bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử 

lý vi phạm hành chính. 

5. Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2019, Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ, quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

6. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội. 

Chường II, chương V. 

7. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ quy định 

xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thách, chế biến, kinh 

doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển 

nhà ở, quản lý và sử dụng nhà và công sở. 

8. Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ xây dựng Quy 

định chi tiết một số điều Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của 

Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai 

thách, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh 

doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất 

động sản, phát triển nhà ở, quản lý và sử dụng nhà và công sở. 

 9. Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội. Chương 

XIII, mục 2 Thanh tra, giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

pháp luật về đất đai. 



 10. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Chương IX, xử lý vi phạm 

pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai.  
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