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I. THÔNG TIN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 2) 

- Hình thức thi: Thi viết. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 180 phút. 

- Thang điểm: 100 điểm 

- Cấu trúc: 

+ Câu 1: Kiến thức chung (dùng chung cho các vị trí - 30 điểm) 

+ Câu 2: Kiến thức chuyên ngành (40 điểm) 

+ Câu 3: Kiến thức ứng với vị trí tuyển dụng (30 điểm) 

II. GIỚI HẠN ÔN TẬP VÀ XÂY DỰNG ĐỀ THI 

1. Giới hạn dùng chung cho tất cả các đối tượng tuyển dụng 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XI tại Hội nghị Trung ương 8 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. 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 năm 2019. (các nội dung liên quan đến viên chức); 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 



- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức (Phần quy định chung, tiêu chí chung và Phần áp dụng 

đối với viên chức); 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (các nội 

dung liên quan đến viên chức); 

- Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 

5 năm 2020 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào 

tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (Chương II. Phòng Giáo dục và Đào 

tạo). 

- Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 

2018 về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 

2. Giới hạn cho từng vị trí tuyển dụng 

2.1. Giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.26) 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019, cụ thể các nội 

dung: 

+ Chương 1: Quy định chung. 

+ Chương 2: Tiểu mục 1 – Giáo dục mầm non. 

+ Chương 4: Nhà giáo. 

+ Chương 5: Người học. 

+ Chương 6: Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục. 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường mầm non, cụ thể các nội dung: 

+ Quy định chung (Chương I): Điều 2, 3, 4, 6. 

+ Tổ chức và quản lý nhà trường (Chương II): Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13. 



+ Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục (Chương III): Điều 16, 

17, 18, 19, 20, 21. 

+ Tài sản và tài chính của Nhà trường (Chương IV): Điều 23, 24. 

+ Nhiệm vụ và quyền của giáo viên (Chương V): Điều 27, 29, 30, 31. 

+ Trẻ em (Chương VI): Điều 32, 33, 34. 

+ Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (Chương VII): Điều 35, 36. 

- Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục mầm non. 

- Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc 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 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc 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 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục 

mầm non. 

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

tạo 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. 

- Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn 

thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. 



- Kế hoạch số 626/KH-BGDĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 

2021-2025. 

- Kiến thức, phương pháp dạy học mầm non, các tình huống và nghiệp vụ 

sư phạm (thí sinh tự tìm hiểu). 

2.2. Giáo viên tiểu học hạng III (dạy môn chung, dạy Anh văn - V.07.03.29)  

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019, cụ thể các nội 

dung: 

+ Chương 1: Quy định chung. 

+ Chương 2: Tiểu mục 2 – Giáo dục Phổ thông. 

+ Chương 4: Nhà giáo. 

+ Chương 5: Người học. 

+ Chương 6: Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục. 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học, cụ thể các nội dung: 

+ Quy định chung (Chương I): Điều 2, 3, 4, 6. 

+ Tổ chức và quản lý nhà trường (Chương II): Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 

+ Tổ chức hoạt động giáo dục: Chương III 

+ Nhiệm vụ và quyền của giáo viên (Chương IV): Điều 26, 27, 29, 30, 31, 32. 

+ Nhiệm vụ và quyền của học sinh (Chương V): Điều 33, 34, 35, 37. 

+ Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: Chương VII 

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

tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông, cụ thể các nội dung: 

+ Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông (Mục I). 

+ Mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông (Mục II). 

+ Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực (Mục III). 

+ Định hướng phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục (Mục VI). 



+ Giải thích Chương trình (Mục IX): 1. Giải thích thuật ngữ; 2. Yêu cầu cần 

đạt về phẩm chất chủ yếu của học sinh (nội dung Cấp tiểu học); 3. Yêu cầu cần đạt 

về năng lực chung của học sinh (nội dung Cấp tiểu học); 4. Yêu cầu cần đạt về năng 

lực đặc thù của học sinh. 

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

tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

- Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

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

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

tạo ban hành Thông tư 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/TTBGDĐT ngày 28/8/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên 

chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. 

- Kiến thức, phương pháp dạy học tiểu học, các tình huống và nghiệp vụ 

sư phạm (thí sinh tự tìm hiểu). 

2.3. Giáo viên THCS hạng III (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý - 

V.07.04.32)  

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019, cụ thể các nội 

dung: 

+ Chương 1: Quy định chung. 

+ Chương 2: Tiểu mục 2 – Giáo dục Phổ thông. 

+ Chương 4: Nhà giáo. 

+ Chương 5: Người học. 

+ Chương 6: Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục. 



- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học, cụ thể các nội dung: 

+ Quy định chung (Chương I): Điều 2, 3, 4, 6. 

+ Tổ chức và quản lý nhà trường (Chương II): Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 

+ Tổ chức hoạt động giáo dục: Chương III. 

+ Nhiệm vụ và quyền của giáo viên (Chương IV): Điều 27, 29, 30, 31, 32. 

+ Nhiệm vụ và quyền của học sinh: Chương V. 

+ Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: Chương VII. 

- Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh 

trung học trung học phổ thông, cụ thể các nội dung:  

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 2. 

+ Đánh giá hạnh kiểm: Chương II. 

+ Đánh giá, xếp loại học lực: Chương III. 

+ Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại: Chương IV 

+ Trách nhiệm của giáo viên (Chương V): Điều 19, 20. 

- Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về 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. 

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

tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông, cụ thể các nội dung: 

+ Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông (Mục I). 

+ Mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông (Mục II). 

+ Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực (Mục III). 

+ Định hướng phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục (Mục VI). 



+ Giải thích Chương trình (Mục IX): 1. Giải thích thuật ngữ; 2. Yêu cầu cần 

đạt về phẩm chất chủ yếu của học sinh (nội dung Cấp trung học cơ sở); 3. Yêu cầu 

cần đạt về năng lực chung của học sinh (nội dung Cấp Trung học cơ sở); 4. Yêu cầu 

cần đạt về năng lực đặc thù của học sinh. 

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, cụ 

thể các nội dung: 

+ Quy định chung (Chương I): Điều 2, 3, 4. 

+ Đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh (Chương II): Điều 5, 6, 

7, 8, 9, 11. 

+ Sử dụng kết quả đánh giá: Chương III. 

+ Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Chương IV): Điều 19, 20. 

- Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghền nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập. 

- Kiến thức, phương pháp dạy học trung học cơ sở, các tình huống và 

nghiệp vụ sư phạm (thí sinh tự tìm hiểu). 

2.4. Y sĩ hạng IV (nhân viên Y tế trường học, trung cấp Y sĩ trở lên - 

V.08.03.07)  

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019, cụ thể các nội 

dung: 

+ Chương 1: Quy định chung. 

+ Chương 2: Tiểu mục 2 – Giáo dục Phổ thông. 

+ Chương 5: Người học. 

+ Chương 6: Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục. 



- Thông tư số 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ, cụ thể nội dung: Điều 10 – Chức danh Y sĩ. 

- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ 

Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học. 

- Kiến thức chuyên môn xử lý các bệnh thường gặp ở học sinh, tình huống 

và nghiệp vụ y tế học đường (thí sinh tự tìm hiểu). 

2.5. Nhân viên kế toán trường học (trình độ Cao đẳng - 06.032)  

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019, cụ thể các nội 

dung: 

+ Chương 1: Quy định chung. 

+ Chương 7: Đầu tư và tài chính trong giáo dục. 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015, cụ thể nội 

dung: 

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 4, 8, 9, 18. 

+ Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp (Chương II): Điều 32. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, cụ thể nội dung: Lập dự toán 

ngân sách nhà nước (Chương III): Điều 23, 28, 29. 

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách 

nhà nước, cụ thể nội dung:  

+ Chấp hành ngân sách nhà nước (Chương IV): Điều 13, 18. 



+ Kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước (Chương V): Điều 26, 27. 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể nội dung:  

+ Quy định chung (Chương I); 

+ Quy định tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế - 

dân số; giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp (Chương III). 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, cụ thể nội dung:  

+ Những quy định chung (Chương I): Điều 4, 5, 6, 13. 

+ Chứng từ kế toán (Chương II): Điều 16, 17, 18, 19, 21. 

+ Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán (Chương III): Điều 51, 52. 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, cụ thể nội dung: Quy định cụ thể (Chương 

II): Điều 4. 

- Các tình huống và nghiệp vụ chuyên môn (thí sinh tự tìm hiểu). 

 

LƯU Ý CHUNG CHO CÁC VỊ TRÍ 

Ngoài những nội dung hướng dẫn, thí sinh dự thi cần tự tìm hiểu các kiến 

thức chuyên môn, các quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn có liên 

quan đến vị trí ứng tuyển. 


