
 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên 

huyện Chư Păh năm 2022 

 

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 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022; Quyết định số 147/QĐ-

SNV ngày 12/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển 

dụng giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và 

đào tạo huyện Chư Păh năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chư Păh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên huyện 

Chư Păh năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Păh năm 2022 thông báo 

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Păh năm 

2022, cụ thể như sau: 

I. Cấu trúc bài thi 

Bao gồm 03 phần: 

Phần 1. Kiến thức chuyên ngành;  

Phần 2. Xây dựng kế hoạch bài dạy; 

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

II. Danh mục tài liệu ôn tập 

1. Giáo viên mầm non 

Phần 1. Kiến thức chuyên ngành: 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã được Hội 

nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua. 

- Luật viên chức 2010 số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019. 

- Luật giáo dục 2019 số 43/2019/QH14. 

- Điều lệ trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-

BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); 
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- 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); 

- 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); 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; Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Phần 2. Thiết kế giáo án 01 hoạt động có chủ đích lớp 5-6 tuổi: 

- 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 ban hành Chương trình 

giáo dục mầm non; 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; Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 tháng 12 năm 

2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu ý: Đối với phần xây dựng kế hoạch bài dạy, 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. 

Phần 3. Xử lý tình huống sư phạm trong quá trình dạy học: 

Hướng dẫn Giáo viên 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. 

2. Giáo viên Tiểu học 

Phần 1. Kiến thức chuyên ngành: 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã được Hội 

nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua. 

- Luật viên chức 2010 số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019. 

- Luật giáo dục 2019 số 43/2019/QH14. 

- 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. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 



- Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 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. 

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

- Công văn số 1474/SGDĐT-GDTH ngày 13/7/2021 về việc hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2020-2021. 

- Công văn số 1920/SGDĐT-GDTH ngày 18/10/2016 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo 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. 

Phần 2. Xây dựng kế hoạch bài dạy (1 tiết) 

- Sách giáo khoa lớp 1, 2, 3 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Nhà xuất 

bản Giáo dục Việt Nam - Sách giáo khoa lớp 1, 2, 3 Bộ sách Cánh Diều, Nhà xuất 

bản Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh. 

- Sách Tin học lớp 3 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam - Sách Tin học 3 Bộ sách Cánh Diều, Nhà xuất bản Đại học sư 

phạm TP Hồ Chí Minh. 

- Sách Tiếng Anh lớp 3 Global Success, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – 

Sách Tiếng Anh lớp 3 i-Learn Smart Start, Nhà xuất bản Đại học sư phạm TP Hồ 

Chí Minh. 

- Công văn số 1474/SGDĐT-GDTH ngày 13/7/2021 về việc hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2020-2021. 

- Công văn số 1920/SGDĐT-GDTH ngày 18/10/2016 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo 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. 

- Lưu ý: Đối với phần xây dựng kế hoạch bài dạy, 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. 

Phần 3. Xử lý tình huống sư phạm trong quá trình dạy 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). 

3. Giáo viên Trung học cơ sở 

Phần 1. Kiến thức chuyên ngành: 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã được Hội 

nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua. 

- Luật viên chức 2010 số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019. 

- Luật giáo dục 2019 số 43/2019/QH14. 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 



- Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành chương trình giáo 

dục phổ thông 

- Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. 

- Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của 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; Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung 

học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 

12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 về việc triển khai kiểm 

tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ 

năm học 2014-2015; Công văn số 1559/SGDĐT-GDTrH ngày 14/10/2014 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng 

phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học cơ sở từ năm học 2014-2015; 

- Công văn số 5512/BGDĐT- GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; Công 

văn số 2580/SGDĐT-GDTrH ngày 31/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 

xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. 

Phần 2. Xây dựng kế hoạch bài dạy (1 tiết) 

- Sách Tiếng Anh lớp 6, 7 Global Success, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

- Sách Tiếng Anh lớp 6, 7 Right on, Nhà xuất bản Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh. 

- Công văn số 5512/BGDĐT- GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; Công 

văn số 2580/SGDĐT-GDTrH ngày 31/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 

xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. 

- Lưu ý: Đối với phần xây dựng kế hoạch bài dạy, 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. 

Phần 3. Xử lý tình huống sư phạm trong quá trình dạy 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). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Păh năm 2022 thông báo 

đến các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng được biết./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- CT, PCT, UV HĐXT; 

- Ban Giám sát; 

- Cổng TT điện tử huyện, PGD; 

- Lưu: VT, NV. 
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