UBND QUẬN LIÊN CHIỂU
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 448 /TB-HĐTD

Liên Chiểu, ngày 08 tháng 10 năm 2021
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THÔNG BÁO
Một số nội dung liên quan đến công tác thi tuyển viên chức giáo viên
các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu
năm học 2021-2022
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Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên
Chiểu năm học 2021-2022 thông báo một số nội dung liên quan đến công tác thi
tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND
quận Liên Chiểu cụ thể như sau:
1. Tài liệu ôn thi
Để đảm báo công tác phòng, chống COVID-19, Hội đồng tuyển dụng không
tổ chức ôn thi tập trung, tài liệu ôn thi các môn được đính kèm theo Thông báo
này và được niêm yết trên trang Thông tin điện tử của UBND quận Liên Chiểu
(www.lienchieu.danang.gov.vn).
2. Hình thức thi
a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung
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- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
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- Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:
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Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển
dụng. Thời gian thi 60 phút;
Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.
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- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi
quy định nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thì
người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
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- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi
tính.
b) Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự
tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
- Hình thức thi: Thực hành;
- Nội dung thi: Cách thức tổ chức một hoặc một số hoạt động giáo dục trong
một tiết lên lớp theo yêu cầu của đề thi;
- Thời gian thi: 15 phút (thí sinh có thời gian 30 phút để chuẩn bị nội dung
trước khi trình bày);
- Thang điểm: 100 điểm;
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- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi thực hành.
3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ
Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở
trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu
cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
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- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn
so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm
dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam,
được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
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4. Thời gian, địa điểm thi
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UBND quận sẽ có thông báo sau khi thành phố có chủ trương mới về đảm
bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
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5. Khi tham gia các buổi thi tuyển, thí sinh phải mang theo Chứng minh
nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có
dán ảnh) để đối chiếu trước khi vào phòng thi.
6. Thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin về những nội dung liên quan thi
tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 20212022 trên trang Thông tin điện tử của UBND quận Liên Chiểu
(www.lienchieu.danang.gov.vn).
Trên đây là Thông báo một số nội dung liên quan đến công tác thi tuyển viên
chức giáo viên bậc tiểu học, trung học cơ sở sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận
Liên Chiểu năm học 2021-2022, Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh
được biết./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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- Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (để báo cáo);
- Thường trực Quận ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận;
- Trang thông tin điện tử UBND quận;
- Lưu: VT, PNV(Hương).

CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Nguyễn Đăng Huy
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UBND QUẬN LIÊN CHIỂU
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Phụ lục
TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LIÊN CHIỂU, NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Thông báo số
/TB-HĐTD ngày tháng năm 2021 của Hội
đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm quận Liên Chiểu)
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I. TÀI LIỆU VÒNG 1: PHẦN THI KIẾN THỨC CHUNG
1. Tiểu học
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- Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về Luật Giáo dục, gồm:
+ Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG;
+ Chương II: Tiểu mục 2. GIÁO DỤC PHỔ THÔNG;
+ Chương III: Mục 1. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ VÀ
QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG;
+ Chương IV: NHÀ GIÁO;
+ Chương V: NGƯỜI HỌC;
+ Chương VI: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ
XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC;
+ Chương VIII: Mục 1. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO
DỤC VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC; Mục 3. KIỂM
ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC;
- Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 về Luật Viên chức: Từ chương
I đến hết chương V;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức năm 2019: Điều 2;
- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;
- Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp
hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;
- Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về ban hành điều lệ trường tiểu học.
2. Trung học cơ sở
- Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về Luật Giáo dục, gồm:
+ Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG;
+ Chương II: Tiểu mục 2. GIÁO DỤC PHỔ THÔNG;
+ Chương III: Mục 1. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ VÀ
QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG;
+ Chương IV: NHÀ GIÁO;
+ Chương V: NGƯỜI HỌC;
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+ Chương VI: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ
XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC;
+ Chương VIII: Mục 1. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO
DỤC VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC; Mục 3. KIỂM
ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC;
- Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 về Luật Viên chức: Từ chương
I đến hết chương V;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức năm 2019: Điều 2;
- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;
- Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong
các trường trung học cơ sở công lập;
- Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học.
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II. TÀI LIỆU VÒNG 2: PHẦN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Tài liệu ôn thi
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức một Chương trình học kỳ Chương trình học kỳ II,
hoặc một số II, SGK lớp 4 của Bộ SGK lớp 8 của Bộ
hoạt động
GDĐT:
GDĐT:
giáo dục trong - Văn hóa thi môn - Thể dục dùng sách
một tiết lên
Tiếng Việt, phân môn giáo viên lớp 8.
lớp theo yêu Luyện từ và câu theo - Toán thi phần Đại số,
cầu của đề thi chương trình, SGK lớp lớp 8, NXB giáo dục.
4 của NXB giáo dục.
- Tiếng Anh, lớp 8
- Tiếng Anh thi theo chương trình 10 năm,
chương trình, SGK lớp NXB giáo dục.
4 của NXB giáo dục.
- Mĩ thuật, lớp 8, SGK
- Âm nhạc lớp 4, NXB theo định hướng phát
giáo dục.
triển năng lực, NXB
- Mĩ thuật lớp 4, SGK giáo dục.
theo định hướng phát - Các môn thi tuyển còn
triển năng lực NXB lại sử dụng SGK lớp 8,
giáo dục.
NXB giáo dục.
- Thể dục dùng giáo - Các tài liệu có liên
viên lớp 4.
quan đến công tác giảng
- Tin học dùng Hướng dạy hiện hành.
dẫn học Tin học lớp 4,
NXB giáo dục.
- Các tài liệu có liên
quan đến công tác
giảng dạy hiện hành.

Hình
thức
Thực
hành

Thời
gian thi
15 phút
(thí sinh
có thời
gian 30
phút để
chuẩn bị
nội dung
trước khi
trình
bày)
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Nội dung

Trong quá trình ôn tập nếu có vướng mắc cần giải đáp, thí sinh liên hệ
Hội đồng thi tuyển qua số điện thoại 0236-3841586 để được giải đáp./.

