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THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu ôn tập, hình thức thi tuyển vòng 1,
lệ phí dự thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng 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 đối với
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 đối với viên chức;
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 Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch
UBND huyện Đình Lập về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự
nghiệp năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch
UBND huyện Đình Lập về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không
đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021;
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 thông báo danh mục
tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm thu lệ phí dự thi tuyển viên chức sự nghiệp
năm 2021, cụ thể như sau:
I. HÌNH THỨC THI TUYỂN VÒNG 1
1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính
2. Nội dung thi gồm 02 phần, cụ thể như sau:
Phần I: Kiến thức chung, thi 60 câu hỏi, thời gian thi 60 phút;
Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh), thi 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút;
Phần III: Tin học, thí sinh được miễn thi do tổ chức thi trắc nghiệm trên
máy vi tính.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 1: Dự kiến ngày 28/8/2021 tại
trường THCS thị trấn Đình Lập, khu 5, TT Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng
Sơn.
II. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
1. Tài liệu ôn tập vòng 1

- Phần Kiến thức chung;
- Phần Ngoại ngữ (tiếng Anh).
2. Tài liệu ôn tập vòng 2
- Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
(Có danh mục tài liệu chi tiết đính kèm văn bản)
Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 không phát hành tài liệu
ôn tập. Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức năm 2021 được đăng tải trên
trang thông tin điện tử của huyện Đình Lập tại địa chỉ
https://dinhlap.langson.gov.vn/ (mục Thông báo của UBND huyện). Căn cứ theo
đối tượng, chuyên ngành tuyển dụng, thí sinh chủ động khai thác tài liệu để phục
vụ việc ôn tập của cá nhân.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU LỆ PHÍ DỰ THI
1. Thời gian: Từ 7 giờ 00 phút ngày 17/08/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày
19/8/2021 (quá thời hạn trên thí sinh không nộp lệ phí dự tuyển coi như không đủ
điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 tại huyện Đình Lập).
2. Địa điểm: tại Phòng Nội vụ huyện Đình Lập, trụ sở HĐND và UBND
huyện, khu 4, TT Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
3. Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/thí sinh.
* Lưu ý:
- Sau khi hết thời hạn trên, thí sinh không nộp phí thi tuyển thì không đủ
điều kiện tham gia thi tuyển.
- Đề nghị thí sinh đến nộp lệ phí dự tuyển thực hiện nghiêm túc thông điệp
5K về phòng chống dịch Covid-19.
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 thông báo để các cá
nhân đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (để b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (iOffice);
- Phòng Nội vụ (02 bản);
- Ban Giám sát kỳ thi;
- Thành viên HĐTD;
- Thí sinh dự tuyển;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Tô Thị Hiến

PHỤ LỤC I
TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VÒNG 1
NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số

/TB-HĐTD ngày

/8/2021 của Hội đồng tuyển dụng)

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn
phòng Quốc hội ban hành Luật Viên chức;
2. Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
3. Luật Giáo dục năm 2019 (Chương I, III, IV, V);
4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ xử lý kỷ
luật cán bộ, công chức, viên chức (Chương I, Mục 3 Chương II, mục 4 Chương
III, chương IV);
5. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 8 năm
2020 quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
(Chương I, Mục 3 chương II, Điều 19,20,21,22 chương III);
6. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm2008 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo: Chương
II.
II. PHẦN NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH)

1. Các thì của động từ
2. Các dạng của động từ
3. Giới từ
4. Câu trả lời ngắn gọn
5. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
6. So sánh hơn / so sánh nhất
7. Câu điều kiện
8. Câu điều ước
9. Chủ động - Câu bị động
10. Câu tường thuật
11. Từ hỏi
12. Định lượng không xác định/ Định lượng xác định

PHỤ LỤC II
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VÒNG 2
NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số

/TB-HĐTD ngày

/8/2021 của Hội đồng tuyển dụng)

I. CHUYÊN NGÀNH CẤP MẦM NON

1. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/04/2021 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 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non.
5. Nghiệp vụ tổ chức hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục
mầm non (theo chương trình giáo dục hiện hành);
II. CHUYÊN NGÀNH CẤP TIỂU HỌC

1. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học
2. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành quy định về đánh giá học sinh tiểu học;
3. 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;
4. Kiến thức liên quan đến chuyên ngành giáo viên 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 (theo
chương trình giáo dục hiện hành);
III. CHUYÊN NGÀNH CẤP 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 số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 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. Nghiệp vụ chuyên ngành:
Gồm các vị trí việc làm:
- Giáo viên giảng dạy môn Toán – Tin hoặc Tin học
- Giáo viên giảng dạy môn Sinh-Hóa hoặc Sinh học
- Giáo viên giảng dạy môn Sinh-Hóa hoặc Hóa học
- Giáo viên giảng dạy môn Văn – Giáo dục công dân hoặc Giáo dục công
dân
- Giáo viên giảng dạy môn Lý – Công nghệ hoặc Công nghệ
- Giáo viên giảng dạy môn Toán – Tin hoặc Toán
Đối với mỗi chuyên ngành, nội dung ôn tập gồm kiến thức môn học trong
chương trình từ lớp 6 đến lớp 9.

