
 

 

UBND THỊ XÃ HƢƠNG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 02/QĐ-HĐTD 
 

Hương Thủy, ngày  18  tháng  9  năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức 

phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm 2018-2019 

 
  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tƣ số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hƣớng 

dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dƣỡng 

đối với viên chức; và Thông tƣ 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Uỷ ban nhân dân 

thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã 

năm hoc 2018-2019;  

Xét đề nghị của Trƣởng phòng Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức 

phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm 2018-2019. 

(có phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Giao trách nhiệm Phòng Nội vụ hƣớng dẫn danh mục tài liệu liên 

quan để thí sinh ôn tập. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trƣởng phòng Nội vụ, Trƣởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trƣởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 4; 

- UBND thị xã; 

- Trang Thông tin điện tử thị xã; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

- Lƣu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Ngọc Sơn 



 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

KIỂM TRA, SÁT HẠCH THÔNG QUA HÌNH THỨC PHỎNG VẤN  

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2018-2019 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTD ngày 18/9/2018  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy) 
 

I. Phần kiến thức chung 

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

2. Luật Giáo dục (Luật số: 23/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 

3. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử 

lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thƣờng, hoàn trả của viên chức. 

4. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị 

trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

6. Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ 

ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy 

chính quyền địa phƣơng. 

7. Thông tƣ số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ 

hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ 

quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

8. Thông tƣ số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 Bộ trƣởng Bộ Nội vụ quy 

định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức. 

9. Thông tƣ số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, 

giảng viên; 

10. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo; 

II. Phần nghiệp vụ chuyên ngành đối với các cấp học 

* Bậc mầm non: 

1. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Điều lệ Trƣờng Mầm non; 

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

Giáo dục và Đào tạo Thông tƣ ban hành Chƣơng trình giáo dục mầm non; 

3. Thông tƣ số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non; 

4. Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; 



 

 

* Bậc tiểu học: 

1. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Thông tƣ ban hành Điều lệ Trƣờng tiểu học; 

2. Thông tƣ số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; 

3. Thông tƣ số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với 

giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tƣ số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 

21/10/2009 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

4. Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Chƣơng trình giáo dục phổ thông; 

5. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; 

6. Thông tƣ số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

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

7. Thông tƣ số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trƣởng 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 tƣ số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

* Bậc trung học cơ sở: (Đối với thí sinh dự tuyển vị trí việc làm giáo viên Trung 

tâm GDNN-GDTX ôn tập danh mục tài liệu bậc Trung học cơ sở): 

1. Thông tƣ số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trƣờng trung học cơ sở, trung học phổ thông và 

trƣờng phổ thông có nhiều cấp học; 

2. Thông tƣ số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên 

trung học phổ thông; 

3. Thông tƣ số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; 

4. Thông tƣ số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với 

giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tƣ số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 

21/10/2009 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

5. Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Chƣơng trình giáo dục phổ thông; 

6. Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trƣởng 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; 

* Đối với nhân viên: Phỏng vấn nội dung phần ôn tập kiến thức chung. 

III. Xử lý tình huống 

**** 

 


