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UBND HUYỆN HÀ TRUNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

   Số:  08/QĐ-HĐTD                  Hà Trung, ngày 20 tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành đề cƣơng ôn tập nội dung phỏng vấn  

tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

 
CHỦ TỊCH HĐTD VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 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 

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 viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý 

tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh 

Thanh Hóa quản lý; 

Căn cứ Công văn số 17334/UBND-THKH ngày 21/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Trung; 

 Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 04/02/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo;  

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành đề cương ôn tập nội dung phỏng vấn tuyển dụng giáo 

viên mầm non, tiểu học, gồm các nội dung sau: 

1. Nội dung kiến thức chung; 

2. Nội dung kiến thức chuyên ngành theo vị trí việc làm; 

3. Nội dung hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

( Có nội dung chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Đề cương ôn tập được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của 

huyện, thí sinh truy cập, tự Download và ôn tập theo bộ đề cương đã ban hành. 

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



 

  

Các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, 

Ban giám sát, Ban kiểm tra sát hạch và các thí sinh chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ;  

- Trung tâm VHTTTTDL huyện;  

(Cổng TTĐT huyện Hà Trung); 

- Các xã, thị trấn; 
- Lưu HĐTD. 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Văn Long 
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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP 
 PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON, GIÁO VIÊN TIỂU HỌC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTD ngày 20/02/2023 của 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo) 

 

 A. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON 

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG  

1. Luật Viên chức năm 2010; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019 (trọng tâm Điều 2); 

 3. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;  

4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức. 

II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH  

1. Luật Giáo dục 2019; 

2. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành điều lệ Trường mầm non; 

 3. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ GD&ĐT 

Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo; 

 4. Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo 

tại một số thông tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

5. Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

 III. NỘI DUNG HIỂU BIẾT VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 

 Người dự tuyển tự chuẩn bị các kiến thức am hiểu về chuyên môn, nghiệp 

vụ; thực trạng tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp của cá nhân trong việc 

nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; kỹ năng xử lý các tình 

huống về nghiệp vụ sư phạm theo vị trí dự tuyển. 
 B. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY VĂN HÓA 

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG  

1. Luật Viên chức năm 2010;  

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019 (trọng tâm Điều 2); 

 3. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;  



 

  

4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức. 

II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH  

1. 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 (Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013);  

2. Luật Giáo dục 2019; 

3. Điều lệ trường tiểu học Ban hành theo Thông tư số 28/2020/TT-

BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục & đào tạo; 

 4. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban 

hành kèm theo. 

 5. Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo 

tại một số thông tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

6. Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập. 

 III. NỘI DUNG HIỂU BIẾT VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 

 Người dự tuyển tự chuẩn bị các kiến thức am hiểu về chuyên môn, nghiệp 

vụ; thực trạng tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp của cá nhân trong việc 

nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học; kỹ năng xử lý các tình huống về nghiệp vụ 

sư phạm theo vị trí dự tuyển. 
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