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THÔNG BÁO 

Về danh mục và tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1647/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Cao Bằng năm 2021 và Thông báo số 2328/TB-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Cao Bằng năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng năm 2021; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thông báo về danh 
mục và tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng 
năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Đối với người dự tuyển vào làm giáo viên, giảng viên 

Người đăng ký dự tuyển (thí sinh) phải qua kỳ thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 
tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng trong thời gian 180 phút với hình thức 
thi viết. Cụ thể như sau: 

1. Giáo viên mầm non 

Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của giáo dục mầm non trong 
chương trình Giáo dục mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-
BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung tại Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo 
dục mầm non mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) và mẫu giáo lớn (5-6 tuổi).  

2. Giáo viên tiểu học 

- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tiểu học: Kiểm tra về kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ môn Toán và môn Tiếng Việt trong chương trình, sách giáo 
khoa, sách giáo viên hiện hành ở lớp 4 và lớp 5 cấp tiểu học; 

- Chuyên ngành Tin học, Toán - Tin: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ môn Tin học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành 
ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5 cấp tiểu học; 

- Chuyên ngành Tiếng Anh: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn 
Tiếng Anh 4 tiết/tuần trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở 
cấp tiểu học. 

 



2 

 

 

 

3. Giáo viên trung học cơ sở 

- Chuyên ngành Ngữ văn, Văn - Sử, Văn - Địa, Văn - Đội: Kiểm tra về kiến 
thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Ngữ văn trong chương trình, sách giáo khoa, sách 
giáo viên hiện hành ở lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở; 

- Chuyên ngành Lịch sử, Sử - Giáo dục công dân: Kiểm tra về kiến thức chuyên 
môn, nghiệp vụ môn Lịch sử trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện 
hành ở lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở; 

- Chuyên ngành Giáo dục công dân: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp 
vụ môn Giáo dục công dân trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện 
hành ở lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở; 

- Chuyên ngành Địa lý: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Địa 
lý trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lớp 8, lớp 9 cấp 
trung học cơ sở; 

- Chuyên ngành Toán, Toán - Lý, Toán - Tin, Toán - Sinh: Kiểm tra về kiến 
thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Toán trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo 
viên hiện hành ở lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở; 

- Chuyên ngành Lý - Kỹ thuật công nghiệp: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ môn Vật lý trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở 
lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở; 

- Chuyên ngành Hóa học, Hóa - Sinh: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ môn Hóa học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành 
ở lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở; 

- Chuyên ngành Sinh học, Sinh - Thể dục, Sinh - Hóa: Kiểm tra về kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ môn Sinh học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo 
viên hiện hành ở lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở; 

- Chuyên ngành Giáo dục thể chất: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp 
vụ môn Thể dục trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lớp 8, 
lớp 9 cấp trung học cơ sở; 

- Chuyên ngành Tin học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn 
Tin học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học 
cơ sở. 

4. Giáo viên trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

- Chuyên ngành Ngữ văn: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn 
Ngữ văn trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học 
phổ thông; 

- Chuyên ngành Lịch sử: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn 
Lịch sử trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học 
phổ thông; 
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- Chuyên ngành Địa lý: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Địa 
lý trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học phổ 
thông; 

- Chuyên ngành Giáo dục công dân hoặc Chính trị học: Kiểm tra về kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ môn Giáo dục công dân trong chương trình, sách giáo khoa, 
sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học phổ thông; 

- Chuyên ngành Toán: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Toán 
trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học phổ 
thông; 

- Chuyên ngành Vật lý: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Vật 
lý trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học phổ 
thông; 

- Chuyên ngành Hóa học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn 
Hóa học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học 
phổ thông; 

- Chuyên ngành Sinh học, Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp: Kiểm tra về kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ môn Sinh học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo 
viên hiện hành ở cấp trung học phổ thông;  

- Chuyên ngành Tin học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn 
Tin học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học 
phổ thông; 

- Chuyên ngành Kỹ thuật công nghiệp: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ môn Công nghệ trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện 
hành ở cấp trung học phổ thông; 

- Chuyên ngành Thể dục thể thao (Giáo dục thể chất): Kiểm tra về kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ môn Thể dục trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo 
viên hiện hành ở cấp trung học phổ thông; 

- Chuyên ngành Giáo dục quốc phòng - An ninh hoặc liên môn Giáo dục quốc 
phòng - An ninh: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Giáo dục quốc 
phòng - An ninh trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp 
trung học phổ thông; 

- Chuyên ngành Tiếng Anh hoặc Song ngữ Nga - Anh: Kiểm tra về kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ môn Tiếng Anh trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo 
viên hiện hành ở cấp trung học phổ thông; 

- Chuyên ngành Tiếng Trung: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 
môn Tiếng Trung, cụ thể: 

+ Giáo trình Hán ngữ quyển 3, Trần Thị Thanh Liêm chủ biên ban biên dịch, 
nhà xuất bản Đại học Sư phạm, năm 2003; 

+ Giáo trình Hán ngữ quyển 4, Trần Thị Thanh Liêm chủ biên ban biên dịch, 
nhà xuất bản Đại học Sư phạm, năm 2003; 
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+ Giáo trình Hán ngữ quyển 5, Trần Thị Thanh Liêm chủ biên ban biên dịch, 
nhà xuất bản Đại học Sư phạm, năm 2003; 

+ Giáo trình trung cấp Hán ngữ thực hành nhịp cầu, tập 1, Trần Thị Thanh 
Liêm chủ biên ban biên dịch, nhà xuất bản Lao động, năm 2009; 

+ Giáo trình trung cấp Hán ngữ thực hành nhịp cầu, tập 2, Trần Thị Thanh 
Liêm chủ biên ban biên dịch, nhà xuất bản Lao động, năm 2009; 

+ 157 mẫu thư tín bằng tiếng Hoa trong giao dịch thương mại và sinh hoạt (汉
语书信), Tô Cẩm Duy, nhà xuất bản trẻ, năm 2017; 

+ 越汉翻译教程，赵玉兰，北京语言大学出版社，2001年。 

(Giáo trình dịch Việt Hán, Triệu Ngọc Lan, nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ 
Bắc Kinh, năm 2001); 

+ 中国概况，王顺洪，北京大学出版社，2003年。 

(Đất nước học Trung Quốc, Vương Thuận Hồng, nhà xuất bản Đại học Bắc 
Kinh, năm 2003). 

- Chuyên ngành Thể dục thể thao (Giáo dục thể chất): Kiểm tra về kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ môn Thể dục trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo 
viên hiện hành ở cấp trung học phổ thông; 

- Chuyên ngành Giáo dục quốc phòng - An ninh hoặc ghép môn với Giáo dục 
quốc phòng: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Giáo dục quốc phòng 
và an ninh trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung 
học phổ thông. 

II. Đối với người dự tuyển vào làm thư viện viên (mã ngạch V.10.02.07) 

Người đăng ký dự tuyển (thí sinh) phải qua kỳ thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 
tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng trong thời gian 180 phút với hình thức 
thi viết. Cụ thể như sau: 

Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức Thư viện trong các 
văn bản và tài liệu sau: 

- Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; 

- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của 
Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện; 

- Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trong các trường phổ thông, nhà 
xuất bản Hà Nội, năm 2006. 

III. Đối với người dự tuyển vào làm viên chức thiết bị, thí nghiệm (mã 
ngạch V.07.07.20) 

Người đăng ký dự tuyển (thí sinh) phải qua kỳ thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 
tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng trong thời gian 180 phút với hình thức 
thi viết. Cụ thể như sau: 
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Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức thiết bị trong các 
văn bản và tài liệu sau: 

- Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết 
bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập; 

- Tài liệu bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở trường trung học 
phổ thông của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, năm 2013. 

Ghi chú: Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức hướng dẫn ôn tập; các thí 
sinh tự ôn tập theo danh mục và tài liệu đã được thông báo ở trên./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng; 

- Các PCT Hội đồng tuyển dụng; 

- Trưởng Ban Giám sát; 

- Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử  UBND tỉnh; 

- Trang TTĐT các Sở: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Lưu: VT, HĐTDVC.  

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Vũ Văn Dương 
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