
UBND HUYỆN CHIÊM HÓA 

HỘI ĐỒNG TDVC 2021 
 

Số:            /HĐTDVC 
V/v điều chỉnh nội dung ôn tập thi 

tuyển vòng 1 phần thi  
Tiếng Anh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

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 10-KL/BCĐ ngày 26/8/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển 

dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh nội dung ôn tập 
phần thi ngoại ngữ (Tiếng Anh), thi tuyển viên chức (vòng 1) 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 văn bản điều chỉnh nội dung ôn tập phần 

thi Tiếng Anh, thi tuyển viên chức vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chiêm 

Hóa năm 2021 lên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

(Có nội dung 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. 

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 PHẦN THI NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH) 
(Kèm theo Công văn số         /HĐTDVC ngày     /8/2022 của Hội đồng tuyển dụng

viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021)

1. Phạm vi kiến thức ngữ pháp

- Các sử dụng các tính từ thông dụng để mô tả.

-  Trạng  từ  chỉ  mức  độ  thường  xuyên  (always,  usally,  often,  sometimes,
seldom, rarely, never).

- Cấu trúc đơn giản: be goingto, there is/there are, V + to V, V + Ving, I’d
like….

- So sánh hơn, so sánh hơn nhất của tính từ.

- Các sử dụng How much, How many.

- Danh từ số ít, số nhiều; danh từ đếm được, không đếm được.

- Các loại động từ khiếm khuyết: can, can’t, could, couldn’t… để chỉ khả
năng ở hiện tại, quá khứ và chỉ sự cho phép. 

- Cách sử dụng các thì thông dụng: Hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp
diễn…

- Cách sử dụng giới từ trong Tiếng Anh: Giới từ về thời gian; giới từ chỉ vị trí.

- Cách sử dụng đại từ trong Tiếng Anh: Đại từ làm chủ ngữ và tân ngữ; Đại từ
sở hữu; Đại từ chỉ định.

2. Phạm vi kiến thức từ vựng

Từ vựng về đồ vật, động vật phổ biến, các hoạt động hàng ngày, về thời tiết,
thời gian rảnh rỗi, về con người, địa điểm…
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