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Kính gửi: 

 

 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao.  

 

Căn cứ Văn bản số 3698/UBND-NC ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020; Quyết 

định số 4160/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa 

về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020; Kế hoạch số 204/KH-

HĐTD ngày 06/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về tổ chức xét 

tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020. 

 Để thí sinh có tài liệu ôn tập dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức 

huyện Chiêm Hóa năm 2020. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa đề nghị quý cơ quan đăng 

tải danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chiêm 

Hóa năm 2020 lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện.  

(Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 
- Lưu: VT, NV; HĐTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hà Thị Minh Quang 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VÒNG 2,                                   

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2020  

(Kèm theo công văn số 2290/HĐTDVC  ngày 21/10/2021                                                                    
của HĐTDVC huyện Chiêm Hóa) 

I. Giáo viên Mầm non hạng III 

1. Luật số 43/2019/QH14 Luật Giáo dục. 

2. Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 
51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Thông tư sử 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 sử đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2026/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

3. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non. 

4. Xử lý tình huống sư phạm. 

II. Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa 

1. Luật số 43/2019/QH14 Luật Giáo dục 

2.Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học 

Ban hành theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

4. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học. 

5. Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 (tập 1), Toán lớp 5. 

6. Xử lý tình huống sư phạm. 

III. Giáo viên THCS hạng III dạy các môn: Ngữ văn, Sinh học, Lịch 
sử, GDCD, Thể dục. 

1. Luật số 43/2019/QH14 Luật Giáo dục  

2. Thông tư số 32/2020/TT-BGD ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Thông tư ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

3. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT Quy 

chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; 
Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT 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. 
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4. Tài liệu sách giáo khoa môn Ngữ văn lớp 9; sách giáo khoa môn Sinh 

học lớp 9; sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 9; sách giáo khoa môn GDCD lớp 9; 
sách giáo khoa môn Thể dục lớp 9. 

5. Xử lý tình huống sư phạm. 

IV. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Phụ trách khoa học công nghệ, 
thủy sản. 

1. Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017. 

2. Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 

3. Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

4. Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND  ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm 
nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. 

5. Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Đề án phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai 
đoạn 2019-2025. 

6. Hướng dẫn Kỹ thuật nuôi cá ruộng - Hướng dẫn số 2217/HD-SNN 

ngày 19/12/2007; Hướng dẫn Kỹ thuật nuôi cá ao nước chảy - Hướng dẫn số 
2218/HD-SNN ngày 19/12/2007; Hướng dẫn Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh - 

Hớng dẫn số 2219/HD-SNN ngày 19/12/2007; Hướng dẫn phòng, chống nắng 
nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thuỷ sản năm 2021 

theo Văn bản số 717/SNN-TS ngày 26/4/2021; Hướng dẫn phòng, chống rét, 
dịch bệnh trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản theo Văn bản số 1897/SNN-

TS ngày 09/12/2020; Hướng dẫn nuôi cá đặc sản bằng lồng trên sông, hồ thủy 
điện, hồ thủy lợi theo Văn bản số 956/SNN-CCTS ngày 15/5/2015 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang. 
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