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

 

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 4792/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Chiêm Hóa về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện 

Chiêm Hóa năm 2021; 

Căn cứ Kết luận số 12-KL/BCĐ ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển 
dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang về danh mục tài liệu ôn tập thi 

vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa đề nghị Trung tâm Văn 

hóa, Truyền thông và Thể thao đăng tải danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 2, 

kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021 lên Cổng thông tin điện tử 

của huyện. 

(Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo) 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao nghiêm túc thực 

hiện nội dung văn bản này./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND huyện (Báo cáo); 

- Như Kính gửi (thực hiện); 
- Các thành viên HĐTD; 

- Lưu: VT, HĐTD. 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI VÒNG 2, 

 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2021 

(Kèm theo Văn bản số 2005/HĐTDVC ngày 16/9/2022 của Hội đồng tuyển dụng 

viên chức huyện Chiêm Hóa ) 

I- LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

I.1- CẤP TIỂU HỌC 

I.1.1- Yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi, giải các bài tập; hướng dẫn học sinh 

giải bài tập; thiết kế hoạt động dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực của học sinh liên quan đến nội dung kiến thức chuyên môn trong sách giáo 

khoa hiện hành theo môn học, cụ thể: 

1. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa 

Sách giáo khoa môn Toán lớp 4 và môn Tiếng Việt lớp 4 cấp theo Chương 

trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT 

ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể đối với từng môn: 

1.1- Môn Toán học gồm các bài: 

- Phép nhân phân số. 

- Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. 

- Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. 

1.2- Môn Tiếng Việt gồm các bài: 

- Từ ghép và từ láy. 

- Câu kể Ai thế nào? 

2. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học 

Sách giáo khoa môn Tin học lớp 3 (nhà xuất bản Đại học Vinh: Lê Khắc 

Thành (chủ biên); Nguyễn Tân Ân; Ngô Thị Tú Quyên; Trịnh Đình Thắng; Nguyễn 

Thị Thuần) theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành chương trình giáo dục phổ thông, gồm các bài: 

- Bài 11: Cách đặt ngón tay gõ phím. 

- Bài 14: Thông tin và chương trình giải trí trên internet. 
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- Bài 19: Ổ đĩa, thư mục và tệp. 

- Bài 21: Tạo, đổi tên và xóa thư mục. 

- Bài 26: Tạo bài trình chiếu về thế giới tự nhiên. 

3. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Thể dục 

Sách giáo viên môn Thể dục lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông ban 

hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- Bài 19: Động tác phối hợp - Trò chơi “Con cóc là cậu Ông Trời”. 

- Bài 41: Nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. 

- Bài 46: Bật xa và tập phối hợp chạy, nhảy - Trò chơi “Con sâu đo”. 

- Bài 50: Nhảy dây chân trước, chân sau - Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng 

vào rổ”. 

- Bài 57: Môn tự chọn - Trò chơi - “Nhảy dây”. 

I.1.2- Phần nghiệp vụ sư phạm: Xử lý một số tình huống sư phạm. 

I.2- CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

I.2.1- Yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi, giải các bài tập; hướng dẫn học sinh 

giải bài tập; thiết kế hoạt động dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực của học sinh liên quan đến nội dung kiến thức chuyên môn trong sách giáo 

khoa hiện hành theo môn học, cụ thể: 

1. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Tiếng Anh 

Sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông 

môn Tiếng Anh thí điểm cấp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-

BGDĐT ngày 03/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- A Closer Look 1 - Unit 4.  

- A Closer Look 2 - Unit 4. 

- Skills 1 - Unit 4. 

- Skill 2 - Unit 4. 

- Looking Back - Unit 4. 

2. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Tin học 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 



3 

 

 
 

- Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu. 

- Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình. 

- Bài 6: Câu lệnh điều kiện. 

- Bài 7: Câu lệnh lặp. 

- Bài 9: Làm việc với dãy số. 

3. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Thể dục 

Sách giáo viên lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo 

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, gồm các bài: 

- Chương II. Đội hình đội ngũ. 

- Chương III. Bài thể dục phát triển chung. 

- Chương VI. Nhảy cao. 

-  Chương VII. Nhảy xa. 

- Chương IX. Môn thể thao tự chọn. 

4. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Hóa học 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- Bài 24: Tính chất của oxi. 

- Bài 27: Điều chế oxi - Phản ứng phân huỷ. 

- Bài 31: Tính chất - ứng dụng của hiđro. 

- Bài 33: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế. 

- Bài 42: Nồng độ dung dịch. 

5. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Sinh học 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- Bài 6: Phản xạ. 

- Bài 10: Hoạt động của cơ. 

- Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết. 

- Bài 21: Hoạt động hô hấp. 

- Bài 29: Hấp thụ dinh dưỡng và thải phân. 
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6. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Ngữ văn 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- Lão Hạc. 

- Từ tượng hình, từ tượng thanh. 

- Tóm tắt văn bản tự sự. 

- Tức cảnh Pác Pó. 

- Câu cảm thán. 

7. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Toán học 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 

A. Đại số 

- Chương I. Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều 

phương pháp. 

- Chương II. Bài 5. Phép cộng phân thức đại số. 

- Chương III. Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. 

B. Hình học 

- Chương I. Bài 7. Hình bình hành. 

- Chương III. Bài 2. Định lý đảo và hệ quả định lí Talet.  

8. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Giáo dục công dân 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- Bài 1: Tôn trọng lẽ phải. 

- Bài 3: Tôn trọng người khác. 

- Bài 10: Tự lập. 

- Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội. 

- Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. 

I.2.2- Phần nghiệp vụ sư phạm: Xử lý một số tình huống sư phạm. 
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