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THÔNG BÁO
anh mục tài liệu ôn tập thực hiện phỏng vấn kiểm tra sát hạch đối với
thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở iáo dục và Đào tạo
Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-SGDĐT ngày 01/11/2019 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Sơn La về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-SGDĐT ngày 28/02/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Sơn La về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở
Giáo dục và Đào tạo Sơn La năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-SGDĐT ngày 12/5/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Sơn La về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều
kiện tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
Hội đồng xét tuyển dụng chức sự nghiệp thông báo cho các thí sinh dự xét
tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về
danh mục tài liệu ôn tập thực hiện phỏng vấn kiểm tra sát hạch đối với thí sinh dự xét
tuyển dụng viên chức sự nghiệp, cụ thể như sau:
. TÀ L ỆU ÔN TẬP
1. Đối với giáo viên THPT

1. 1. Kiến thức hiểu biết chung về giáo dục
- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc Hội.
- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ, quy định về
xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội.
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ
GD-ĐT, quyết định ban hành quy định về đạo đức giáo viên.
1. 2. Kiến thức hiểu biết cấp học
- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ 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.

- Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
giáo viên THPT công lập.
- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban
hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
- Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT, ban hành
Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
1.3. Kiến thức chuyên môn của cấp học
Là kiến thức của môn học cấp trung học phổ thông mà thí sinh đăng ký dự
xét tuyển dụng để giảng dạy (Ví dụ: Thí sinh đăng ký dự xét tuyển dụng làm Giáo
viên giảng dạy môn Toán thì kiến thức chuyên môn là kiến thức về môn Toán trong
chương trình trung học phổ thông hiện hành).
2. Đối với Lưu trữ viên
2.1. Kiến thức hiểu biết chung về giáo dục
- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc Hội.
- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ, quy định về
xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội.
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 Quy định chi tiết một số
điều của Luật Lưu trữ.

2.2. Kiến thức hiểu biết về cấp học và chuyên ngành
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT Điều lệ
trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều
cấp học.
- Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác
Văn thư.
2.3. Kiến thức chuyên môn
Là kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ.
. HƯỚN

ẪN THÍ S NH ÔN TẬP, TRẢ LỜ

1. Về tài liệu thí sinh tự tìm qua mạng internet, mượn tại các trường học.
2. Về câu hỏi phỏng vấn có tổng 100 điểm, gồm 3 phần chính:
2.1. Đối với giáo viên THPT
a) Kiến thức hiểu biết chung về giáo dục (25 điểm)
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b) Kiến thức một số quy định của cấp học (25 điểm)
c) Kiến thức chuyên môn của cấp học THPT (50 điểm)
2.2. Đối với Lưu trữ viên
a) Kiến thức hiểu biết chung về giáo dục (25 điểm)
b) Kiến thức hiểu biết về cấp học và chuyên ngành (25 điểm)
c) Kiến thức chuyên môn về công tác văn thư, lưu trữ (50 điểm)
3. Đối với thí sinh tham dự xét tuyển vào Trường THPT Chuyên sẽ thực hiện
sát hạch thông qua thực hành các tiết dạy tại Trường THPT Chuyên (không thực
hiện sát hạch thông qua phỏng vấn), thời gian cụ thể như sau:
3.1. Thời gian tiến hành bốc thăm các bài giảng để tiến hành giảng ngày
18/5/2020; địa điểm tại Phòng Hội đồng Trường THPT Chuyên Sơn La (liên hệ
đồng chí Nguyễn Cao Dư, số điện thoại 0948971976, để được hướng dẫn).
3.2. Thời gian tiến hành sát hạch: Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 06/6/2020.
Nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ với Hội đồng xét tuyển dụng (qua phòng
Tổ chức cán bộ và Chính trị, tư tưởng của Sở theo số điện thoại: 0212.3855.864) để
được hướng dẫn và giải đáp.
Hội đồng xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo
dục và Đào tạo thông báo để thí sinh dự tuyển viên chức được biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. HỘ ĐỒN TU N
PHÓ HỦ TỊ H

- Sở Nội vụ tỉnh;
- UBND huyện/thành phố
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh;
- Thành viên HĐ xét tuyển;
- Ban Giám sát;
- Thành viên Ban kiểm tra sát hạch;
- Thí sinh dự tuyển viên chức vòng 2;
- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, HĐTD, (300b).
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