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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Sốp Cộp, ngày      tháng 8 năm 2021 
   

 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục, tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức  
sự nghiệp huyện Sốp Cộp năm 2021 

 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 ; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 củ a Chính p hủ  
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 củ a Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ 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 Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND huyện 
Sốp Cộp về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện 

Sốp Cộp năm 2021; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển  dụng  viên chức tại Báo cáo số 

06/BC-HĐTD ngày 20/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự vòng 2 kỳ xét tuyển 

viên chức sự nghiệp huyện Sốp Cộp năm 2021 (Có danh mục chi tiết kèm theo). 

Điều 2.  Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho 

thí sinh dự tuyển vòng 2 theo đúng danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định này. 
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Tổ chức xây dựng bộ đề thi hoặc hợp đồng với đơn vị có đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn xây dựng đề thi theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo tính chính xác, 
khoa học, chế độ mật. Nội dung đề thi nằm trong danh mục tài liệu ôn tập. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Nội vụ; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                    
- Thường trực Huyện ủy;                                                                                                 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, NV, HSTD.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
  

Tòng Thị Kiên 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 
Vị trí: Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.03.29 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND, ngày       /8/2021  
của Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp) 

 

  

 1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 
Quốc hội về Luật viên chức. 

 2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 
14/6/2019.  

 3. Văn bản Hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về Thông tư ban hành Chương trình giáo dục mầm non.  
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Phụ lục số 02 

 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Vị trí: Giáo viên văn hóa tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND, ngày      /8/2021  

của Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp) 
 

  
 

 1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật viên chức. 

 2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 
14/6/2019. 

3. Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, Tiếng Việt cấp tiểu học ban 
hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

4. Sách giáo khoa Tiếng Việt 4-Tập 1, Tập 2, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 

5. Sách giáo khoa Toán 4 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 
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Phụ lục số 03 

 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Vị trí: Giáo viên Tiếng anh tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND, ngày       /8/2021  

của Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp) 
 

  

 1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 
Quốc hội về Luật viên chức. 

 2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 được Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 

14/6/2019. 

3. Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, Tiếng Việt cấp tiểu học ban 
hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

4. Sách giáo khoa Tiếng Anh 4 - Tập 1, Tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

5. Sách giáo khoa Tiếng Anh 5 - Tập 1, Tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 
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Phụ lục số 04 

 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Vị trí: Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.32  
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND, ngày       /8/2021  

của Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp) 
 

 DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 

* Kiến thức chung: 

 1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật viên chức. 

 2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 
14/6/2019.  

  * Kiến thức chuyên ngành: 

a. Vị trí giáo viên môn Toán 

1. Chương trình giáo dục phổ thông phần môn Toán cấp THCS ban hành kèm 
theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

2. Sách giáo khoa môn Toán lớp 8, lớp 9 hiện hành nhà xuất bản giáo dục.  

b. Vị trí giáo viên môn Ngữ văn 

1. Chương trình giáo dục phổ thông phần môn Ngữ văn THCS ban hành kèm 
theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Sách giáo khoa môn Ngữ văn lớp 8, lớp 9 hiện hành của nhà xuất bản 
giáo dục. 

c. Vị trí giáo viên môn sinh học 

1. Chương trình giáo dục phổ thông phần môn Sinh học THCS ban hành kèm 
theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

2. Sách giáo khoa môn Sinh học lớp 8, lớp 9 hiện hành của nhà xuất bản 
giáo dục. 

 d. Vị trí giáo viên môn Vật lý 

1. Chương trình giáo dục phổ thông phần môn Vật lý THCS ban hành kèm 

theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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2. Sách giáo khoa môn Vật lý lớp 8, lớp 9 hiện hành của nhà xuất bản giáo dục. 

d. Vị trí giáo viên môn Tin học 

1. Chương trình giáo dục phổ thông phần môn Tin học THCS ban hành kèm 
theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Sách Tin học dành cho Trung học cơ sở (Quyển 3, Quyển 4), Nhà xuất 

bản Giáo dục Việt Nam. 

e. Vị trí giáo viên môn Thể dục: 

1. Chương trình giáo dục phổ thông phần môn Thể dục THCS ban hành kèm 
theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Sách giáo viên môn Thể dục lớp 8, lớp 9. 

g. Vị trí giáo viên môn Tiếng Anh 

1. Chương trình giáo dục phổ thông phần môn Tiếng anh THCS ban hành kèm 

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

2. Sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 8, lớp 9 hiện hành của nhà xuất bản 
giáo dục. 
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Phụ lục số 05 

 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Vị trí: Viên chức Vị trí Quản lý chất lượng nông sản, lâm sản; Giám định 
thuốc bảo vệ thực vật; Bảo vệ thực vật; Kế toán; Phát thanh viên; Nhân viên 

thiết bị-thí nghiệm 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND, ngày         /8/2021  

của Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp) 
 

 

 
 DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 

1. Vị trí Quản lý chất lượng nông sản, lâm sản, hạng IV-Mã số 
V.05.02.08 

*) Kiến thức chung 

1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 
Quốc hội về Luật viên chức. 

*) Kiến thức chuyên ngành 

2. Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 
năm 2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành khoa học và công nghệ. 

3. Luật ATTP số 55/2010/QH12 có hiệu lực thi hành 01/07/2011 

2. Vị trí Phát thanh viên hạng IV-Mã số V.11.10.30 

*) Kiến thức chung 

 1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 
Quốc hội về Luật viên chức. 

*) Kiến thức chuyên ngành 

2. Luật số 103/2016/QH13 của Quốc hội về Luật Báo chí  

3. Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy 
định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, 
kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 

4. Biên tập và sắp xếp lại các câu trong đoạn tin bài, đặt tiêu đề… để có 
được một đoạn tin bài phù hợp 
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3. Vị trí Giám định thuốc bảo vệ thực vật, hạng IV - Mã số V.03.02.06 

*) Kiến thức chung 

1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 
Quốc hội về Luật viên chức.  

*) Kiến thức chuyên ngành 

2. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25/11/2013 

3. Thông tư số 21/2015/TT/BNN-PTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

4. Vị trí Bảo vệ thực vật, hạng IV, mã số chức danh nghề nghiệp: 
V.03.01.03 

*) Kiến thức chung 

1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật viên chức.  

*) Kiến thức chuyên ngành 

2. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25/11/2013. 

3. Thông tư số 21/2015/TT/BNN-PTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật. 

5. Vị trí Kế toán viên Trung cấp-Mã số: 06.032 

*) Kiến thức chung 

1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 
Quốc hội về Luật viên chức. 

*) Kiến thức chuyên ngành 

2. Luật Kế toán ngày 20/11/2015 

3. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. 

4. Xử lý nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp. 

6. Vị trí Nhân viên thiết bị- thí nghiệm - Mã số V.07.07.20 

*) Kiến thức chung 

 1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng 
Quốc hội về Luật viên chức. 

*) Kiến thức chuyên ngành 
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 2. Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học 
và trường chuyên biệt công lập 

3. Quyết định số 74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2007 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức 

làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông. 

4. Hướng dẫn chuẩn bị, sử dụng thiết bị thí nghiệm của các môn học ở 
trường THCS. Nguyên tắc sắp xếp, bảo quản dụng cụ, hóa chất, thiết bị dạy học, 

thí nghiệm. Các yêu cầu về đảm bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị, thí nghiệm./. 
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