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(Ban hành kèm theo Công văn số    /HĐTDVC ngày   /8/2022 của Hội đồng 
tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021)  

 

I. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III 

1. Luật giáo dục số 43/2019/QH14 

2. Luật viên chức; Luật sửa đổi bổ sung Luật cán bộ công chức, viên chức. 

3. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2020 Thông tư ban hành 
điều lệ trường mầm non. 

4. 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 

được sửa đổi, bổ sung một số nội dung bởi Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT 
ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 một số nội dung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

5. Xử lý tình huống sư phạm. 

II. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III DẠY CÁC MÔN: 
VĂN HÓA, THỂ DỤC  

1. Luật giáo dục số 43/2019/QH14 

2. Luật viên chức; Luật sửa đổi bổ sung Luật cán bộ công chức, viên chức. 

3. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04/9/2020 Thông tư ban hành 
Điều lệ trường tiểu học. 

4. 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; văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; 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. 

5. Tài liệu sách giáo khoa Tiếng Việt, Toán lớp 4 và tài liệu sách giáo 
viên dạy môn Thể dục lớp 4.   

6. Xử lý tình huống sư phạm. 
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III. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN THCS HẠNG III DẠY THỂ DỤC  

1. Luật giáo dục số 43/2019/QH14 

2. Luật viên chức; Luật sửa đổi bổ sung Luật cán bộ công chức, viên chức. 

3. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT 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 phôt thông có nhiều cấp học. 

4. Thông tư số 58/2011/TT/BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 
thông; 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; Thông tư số 22/2021/TT-
BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học 

sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 

5. Tài liệu sách giáo viên dạy môn Thể dục lớp 9. 

6. Xử lý tình huống sư phạm. 

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 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 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; Hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão 
và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 theo Văn bản số 

717/SNN-TS ngày 26/4/2021./. 
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