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THÔNG BÁO 

Về việc nộp lệ phí, nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2021 
 

   

 Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Bình Gia về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 

2021; Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Bình Gia về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ 

điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021. 

HỘI ĐỒNG TUYỂN  DỤNG VIÊN CHỨC THÔNG BÁO: 

Những anh (chị) đã đủ điều kiện dự thi (có danh sách kèm theo) đến làm 

thủ tục dự thi với địa điểm, thời gian cụ thể như sau: 

1. Địa điểm 

Tại Hội trường UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: đường 19/4, khối phố II, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia. 

2. Nộp lệ phí thi tuyển và nhận tài liệu ôn thi  

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút  đến 10 giờ 00 phút, ngày 27/6/2021. 

Mức thu: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn) 

Lưu ý: Nếu quá thời gian trên, anh (chị) không nộp lệ phí thi tuyển coi 

như không tham dự kỳ thi tuyển; Các thông tin về bản thân anh (chị) nếu chưa 

chính xác đề nghị chủ động phản ánh đến Hội đồng thi tuyển (qua Phòng Nội vụ 

huyện) để chỉnh sửa lại. Thí sinh phải trực tiếp đến làm thủ tục. 

3. Nội dung ôn tập: Theo phụ lục đính kèm. 

4. Thời gian thi tuyển dự kiến 

- Vòng 1: Dự kiến ngày 12, 13/7/2021. 

- Vòng 2: Dự kiến ngày 01/8/2021. 

- Tại Trường Trung học phổ thông huyện Bình Gia  (Địa chỉ thôn Pá Nim, 

thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh biết./. 
  Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Thông báo công khai; 

- Phòng VH và TT; (Đăng tải trên trang TTĐT) 

- Các thành viên trong HĐTTD; 

- Ban Giám sát; 

- Các thí sinh đăng ký; 

- Lưu: VT, HSTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC NỘI DUNG ÔN TẬP 

KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 

 

A. VÒNG 1 (TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH) 

1. MÔN KIẾN THỨC CHUNG  

1.1. Luật: 

- Luật Viên chức năm 2010. 

- Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức năm 2019  . 

- Luật Giáo dục năm 2019; 

1.2. Thông tư: 

-  Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; 

Điều lệ trường 

- Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Điều lệ trường Tiểu học. 

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

dục và Đào tạoBan hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

- Thông tư  52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Điều lệ trường Mầm non. 

Chức danh nghề nghiệp 

- Thông tư 01/2021/TT-BGD ĐT ngày 02/02/2021 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong 

ác cơ sở giáo dục mầm non công lập (Mầm non) 

- Thông tư 02/2021/TT-BGD ĐT ngày 02/02/2021 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong 

các trường tiểu học công lập (Tiểu học) 

- Thông tư 03/2021/TT-BGD ĐT ngày 02/02/2021 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong 

các trường trung học cơ sở công lập (Trung học cơ sở) 



- Thông tư 04/2021/TT-BGD ĐT ngày 02/02/2021 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong 

các trường trung học phổ thông công lập (Trung học Phổ thông). 

2. MÔN TIN HỌC  

Các thí sinh được miễn thi (do thi vòng 1 trên máy tính) 

3. MÔN TIẾNG ANH (dành cho các thí sinh không được miễn thi môn 

ngoại ngữ theo quy định) 

 Nội dung kiến thức nằm trong khung chương trình đào tạo Tiếng anh bậc 2 

theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

B. VÒNG 2. THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH 

1. Vị trí dự tuyển tại Giáo viên Mầm non  

Các nội dung, chương trình trong học kỳ II: Kiến thức chuyên môn, phương 

pháp dạy học, Lập kế hoạch (giáo án),…. 

2. Vị trí dự tuyển tại Giáo viên Tiểu học 

Nội dung, chương trình trong học kỳ II: Kiến thức chuyên môn, phương 

pháp dạy học, Lập kế hoạch (giáo án),…. 

3. Vị trí dự tuyển tại Giáo viên Trung học cơ sở 

Nội dung, chương trình trong học kỳ II: Kiến thức chuyên môn, phương 

pháp dạy học, Lập kế hoạch (giáo án),…. 

4. Vị trí dự tuyển Giáo viên Trung học phổ thông 

Nội dung, chương trình trong học kỳ II: Kiến thức chuyên môn, phương 

pháp dạy học, Lập kế hoạch (giáo án),…. 

5. Xử lý các tình huống sư phạm của mỗi cấp học 

 (Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021 không phát hành tài liệu ôn tập). 
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