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Số: 19/TB-HĐXT             Chư Păh, ngày 22 tháng 01  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập, thời gian, địa điểm 

kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Chư Păh 
 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 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 1908/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên vào làm 

việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chư Păh năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND huyện Chư 

Păh Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của UBND 

huyện Chư Păh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên vào làm 

việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh 

năm 2020; 

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Chư Păh thông 

báo Danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập, thời gian, địa điểm thi vòng 2, kỳ xét tuyển 

viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Chư Păh, cụ thể như sau: 

 A. Mầm non 

I. Cấu trúc bài thi gồm 03 phần:  

Phần 1. Kiến thức chuyên ngành;  

Phần 2. Soạn giáo án hoạt động dạy học, giáo dục; 

Phần 3. Xử lý tình huống sư phạm trong quá trình dạy học, giáo dục. 

II. Danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 

2020 

1. Điều lệ trường mầm non kèm theo văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT 

ngày 24/12/2015 (Chương I, chương III, chương V, chương VI, chương VII); 

2. Bộ tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm (Kèm theo kế 

hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); 



3. Chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số: 

17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo); 

4. Thông tư số: 28/2016/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về 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; 

5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non - Mẫu giáo 

lớn (5-6 tuổi) tái bản năm 2019 do TS. Lê Thu Hương - TS. Trần Thị Ngọc Trâm - 

PGS, TS.Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

6. Xử lý các tình huống sư phạm thường gặp trong chăm sóc, giáo dục trẻ 

mầm non của nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh, TS. Vũ Thúy Hoàn, Nhà xuất 

bản Giáo dục Việt Nam. 

III. Soạn giáo án (Thực hiện chương trình theo Thông tư số: 17/2009/TT-

BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông 

tư Số: 28/2016/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về 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, áp dụng phù hợp bối cảnh địa phương ) 

1. Độ tuổi 5 – 6 tuổi: 

* Lĩnh vực thẩm mỹ: ( Âm nhạc, tạo hình) 

- Hoạt động âm nhạc: Dạy hát “ Sắp đến tết rồi”, (Chủ đề Tết và mùa xuân) 

- Hoạt động tạo hình: “Vẽ lá cho cây”, (Chủ đề Thực vật) 

* Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ; tình cảm - Kỹ năng xã hội: 

- Hoạt động làm quen chữ cái: Làm quen chữ cái V, X, (Chủ đề Quê hương – 

Đất nước - Bác Hồ) 

- Hoạt động làm quen văn học:  

 + Thơ: “ Ảnh Bác”,  (Chủ đề Quê hương – Đất nước - Bác Hồ) 

 + Truyện: “Giọt nước tí xíu”, (Chủ đề  Hiện tượng tự nhiên) 

* Lĩnh vực phát triển nhận thức: 

- Hoạt động làm quen với toán:  Số 9 (Tiết 2), (Chủ đề Thực vật) 

- Hoạt động khám phá khoa học:  Khám phá hạt và sự nảy mầm, (Chủ đề 

Thực vật) 

* Lĩnh vực phát triển vận động: 

- Hoạt động thể dục kỹ năng: Bật nhảy từ độ cao 40 – 50 cm, (Chủ đề  Hiện 

tượng tự nhiên). 

 



2. Cấu trúc giáo án: (Gợi ý yêu cầu cơ bản của giáo án mầm non) 

Lĩnh vực: ……………. 

Chủ đề: ……………… 

Hoạt động: ………….: Tên bài:………… 

Độ tuổi: …………………. 

Thời gian:……………….. 

I. Mục đích - Yêu cầu 

II. Chuẩn bị:  

1. Giáo viên: 

2. Trẻ: 

3. Địa điểm: 

4. Nội dung tích hợp: 

III. Tiến hành hoạt động: 

1. …………….…..…… 

2. ……………….…….. 

3. …………….……….. 

………………………… 

B. Tiểu học 

 * Cấu trúc chung của bài thi như sau 

  Gồm 3 phần: 

   Phần 1: Soạn kế hoạch bài học (giáo án chương trình lớp 4 và lớp 5); 

   Phần 2: Xử lý tình huống sư phạm trong quá trình dạy học, giáo dục; 

   Phần 3: Kiến thức chuyên ngành. 

 * Danh mục tài liệu ôn tập và phạm vi kiến thức trọng tâm 

I. Danh mục tài liệu ôn tập  

 - Sách giáo khoa, Sách bài tập hiện hành (có giới hạn các bài trong phần soạn 

giáo án). 

 - Công văn số 1920/SGDĐT-GDTH ngày 18/10/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh 

Gia Lai về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình dạy học cấp Tiểu học, 

soạn giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

 - Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về ban hành Điều lệ trường Tiểu học. 

   - 300 tình huống giao tiếp sư phạm, tác giả: PGS-TS Hoàng Anh; PGS-TS 

Đỗ Thị Châu (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam). 

   II. Gợi ý soạn giáo án và kiến thức trọng tâm 

   a. Cấu trúc giáo án dự thi như sau: 

   “Tên bài…………………………………………….Môn:…………………..” 

   I. Mục tiêu: 



   1. Kiến thức: 

   2. Kỹ năng: 

   3. Thái độ: 

   II. Đồ dùng dạy học: 

   III. Hoạt động dạy học: 

Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

 1. Ổn định 

2. Kiểm tra 

3. Bài mới 

4. Củng cố 

5. Dặn dò 

 

 b. Phạm vi giới hạn phần soạn giáo án 

Stt Tên bài Phân môn Trang Ghi chú 

1 Các thao tác với tệp Tin học 18,19,20  

2 Chèn và điều chỉnh tranh ảnh 

trong văn bản 

Tin học 60,61,62,63  

3 Tạo hiệu ứng cho văn bản trong 

trang trình chiếu 

Tin học 84,85,86  

4 Sử dụng câu lệnh lặp Tin học 117,118, 

119,120 

 

5 Định dạng trang văn bản, đánh 

số trang  trong văn bản 

Tin học 47,48,49,50  

6 Mở rộng hiệu ứng chuyển động Tin học 62,63,64,65  

7 Đặt thông số chung cho các 

trang trình chiếu 

Tin học 71,72,73,74  

8 Câu lệnh lặp lồng nhau Tin học 87,88,89  

9 Unit 9: What are they doing? Tiếng Anh 4 58-63 (Sách Học 

sinh tập 1) 

 

10 Unit 16: Let’s go to the 

bookshop! 

Tiếng Anh 4 40-45 (Sách Học 

sinh tập 2) 

 

11 Unit 9: What did you see at the 

zoo? 

Tiếng Anh 5 58-63 (Sách Học 

sinh tập 1) 

 

12 Unit 17: What would you like to 

eat? 

Tiếng Anh 5 46-51 (Sách Học 

sinh tập 2) 

 

C. Lưu ý 

Đối với phần thi soạn giáo án, Hội đồng thi sẽ sao in nội dung bài học trong 

sách giáo khoa hoặc nội dung kiến thức liên quan để thí sinh sử dụng vào việc soạn 



bài. Thí sinh không được mang sách giáo khoa vào phòng thi.  
D. Thời gian thi: Ngày 04/02/2021. 

 E. Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên 

huyện, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

Hội đồng Thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Thông báo để thí 
sinh được biết./.  

Nơi nhận:          
- Sở Nội vụ tỉnh;                                                          
- Sở GD&ĐT tỉnh; 
- TTr huyện ủy (Bao cáo);  
- TTr HĐND huyện;  
- Lãnh đạo UBND huyện;  
- Ban Giám sát kỳ xét tuyển; 
- Phòng Nội vụ huyện; 
- Phòng GD&ĐT huyện; 
- Phòng TC-KH huyện;  
- Trung tâm VHTTT huyện (Đưa tin);  
- Công Thông tin điện tử huyện;   
- Lưu: VTUB, NV. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Ngọc Thanh 

 

  


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-01-22T14:01:04+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Nguyễn Ngọc Thanh<thanhnn.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-01-22T14:01:38+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh<ubnd.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




