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Kính gửi: Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao. 
 

Căn cứ Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 25/10/2022 của Ủy ban nhân 

huyện Chiêm Hóa về việc tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường phổ 
thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 6377/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Ủy ban 
nhân dân huyện Chiêm Hóa về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh 

Hiệu trưởng Trường Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kiên Đài. 

Hội đồng thi tuyển đề nghị Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

huyện đăng tải lên cổng thông tin điện tử của huyện danh mục tài liệu ôn tập thi 

tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trường phổ thông 

Dân tộc bán trú THCS Kiên Đài. 

(Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo) 

Hội đồng thi tuyển lãnh đạo, quản lý huyện Chiêm Hóa đề nghị Trung 

tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện triển khai thực hiện./. 

  

 Nơi nhận: 
- Như trên; (Thực hiện) 
- Hội đồng, các Bộ phận giúp việc Hội đồng; 
- Lưu: VT, HĐTT. 
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DANH MỤC  

Tài liệu ôn tập vòng 1, kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Phổ 
thông dân tộc bán trú THCS Kiên Đài 

 
 

 I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CHUYÊN NGÀNH, LĨNH VỰC DỰ TUYỂN 

1. Luật số 58/2010/QH12- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật số 

52/2019/QH14- Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019. 

1.1. Chương II: Quyền, nghĩa vụ của viên chức 

- Mục 1: Quyền của viên chức 

- Mục 2: Nghĩa vụ của viên chức 

- Mục 6: Đánh giá viên chức 

1.2. Chương V: Khen thưởng và xử lý vi phạm 

2. Luật số 43/2019/QH14- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019. 

2.1. Chương II: Hệ thống giáo dục quốc dân 

Tiểu mục 2. Giáo dục phổ thông 

Điều 29. Mục tiêu của giáo dục phổ thông 

Điều 30. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông 

Điều 31. Chương trình giáo dục phổ thông 

Điều 32. Sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

2.2. Chương VIII: Quản lý nhà nước về giáo dục 

Mục 1. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và cơ quan quản lý nhà 

nước về giáo dục 

Điều 104. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục 

Điều 105. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục 

3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy 

định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

 II. KIẾN THỨC HIỂU BIẾT VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHUYÊN 



  2  

NGÀNH, LĨNH VỰC THI TUYỂN; VỀ CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, 
QUYỀN HẠN CỦA CHỨC VỤ DỰ TUYỂN  

1. Thông tư số 16/2017/TTLT/BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng 
người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 

2. Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.  

3. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục 

phổ thông. 

4. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 Thông tư ban hành 

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông 
có nhiều cấp học. 

5. Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND huyện về 
nâng cao chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn huyện Chiêm Hóa giai đoạn 

2021-2025. 

 

-------HẾT-------- 
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