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                   Kính gửi: 

                             - Các ứng viên đã đăng ký dự tuyển viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo năm 2022; 

                               - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện 

Cẩm Thủy về việc Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022. 

Hội đồng xét tuyển hướng dẫn việc phỏng vấn tại vòng 2 và giới hạn tài liệu ôn tập 

trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022, cụ thể như sau: 

A. CÁCH THỨC THỰC HIỆN PHỎNG VẤN 

- Sau khi được gọi vào phòng phỏng vấn, người dự tuyển sẽ tự bốc đề 

phỏng vấn của mình (đề phỏng vấn được bỏ vào phong bì, dán kín). Mỗi người 

dự tuyển sẽ có thời gian chuẩn bị và trả lời phỏng vấn trong khoảng thời gian 

không quá 30 phút (mỗi thí sinh tham gia phỏng vấn sẽ có ít nhất 02 thành viên 

Ban Kiểm tra sát hạch trở lên chấm điểm phỏng vấn). 

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và không thực hiện việc 

phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

B. CÁC NỘI DUNG, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN PHỎNG VẤN 

I. Nội dung ôn tập (phần kiến thức chung). 

Văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc Hội 

về Luật Viên chức, trọng tâm các chương I, II, III.  

II. Nội dung ôn tập cho người dự tuyển giáo viên Mầm non. 

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục Mầm non trọng tâm là các mục 

C, D Phần II; Mục C, D,  Phần III. 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Ban hành Điều  

Trường Mầm non, trọng tâm là Chương III, Chương V, chương VI, chương VII. 

III. Nội dung ôn tập cho người dự tuyển giáo viên Văn hóa Tiểu học. 
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Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (tập chung chuẩn kiến thức, 

kỹ năng môn Toán, Tiếng Việt lớp 4,5 ). Các phương pháp dạy học ở tiểu học 

(Khái niệm, đặc trưng, bản chất, quy trình thực hiện….). Kiến thức Toán và 

Tiếng Việt trong chương trình tiểu học (có nâng cao) Trọng tâm tập trung vào 

các phần: Môn Toán: Số, chữ số, dãy số; tỷ số và tỷ số phần trăm; toán chuyển 

động đều; các bài toán về tuổi. Môn Tiếng Việt: Từ loại, Cấu tạo từ; cấu tạo của 

câu, trạng ngữ.  

IV. Nội dung ôn tập cho người dự tuyển giáo viên THCS. 

1. Đối với giáo viên tiếng anh: 

1.1. Thí sinh bắt thăm bộ câu hỏi và trả lời câu hỏi theo hình thức thi và 

kiểm tra vấn đáp. Các câu hỏi tập trung các chủ đề: Hobbies; Sports/Games; 

Travel and transport; Education and learning; Weather/Environment; Health and 

fitness; Entertainment; Holidays; Clothes/ Fashion; Nationalities; Food/ Drink/; 

stydying and teaching English; Personal Identification; English Language; 

Career and Jobs; Media; Traffic and Transportation.  

1.2. Giới hạn kiến thức:  

a)  Grammar (ngữ pháp):  

* Tenses (Các thì): 

- Present time (các thì hiện tại): present simple, present continuous, 

present perfect simple, present perfect continuous. 

- Past time (các thì quá khứ): past simple, past continuous, past perfect 

simple, past perfect continuous, used to, get used to. 

- Future time (các thì tương lai): future simple, future continuous, future 

perfect simple, future perfect continuous. 

* Adjectives (Tính từ):  Kinds of adjectives (Các dạng tính từ);  Position of 

adjectives (Vị trí của tính từ); Order of adjective (Thứ tự của các loại tính từ trong câu). 

* Adverbs (Trạng từ):  Types of adverbs (Các loại trạng từ);  Form and use 

of adverbs (Cấu tạo và cách dùng trạng từ);  Position of adverbs (Vị trí trạng từ). 

* Conditionals (Câu điều kiện): The zero (Câu điều kiện loại không); The 

first (Câu điều kiện loại một); The second (Câu điều kiện loại hai); The third 

(Câu điều kiện loại ba); The mixed (Câu điều kiện hỗn hợp). 

* Comparision (Các dạng so sánh): Positive (So sánh bằng);  Comparative 

(So sánh hơn/kém);  Superlative (So sánh hơn nhất);  Double comparative (So 

sánh kép). 
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* Modal verbs (Các động từ khuyết thiếu: can, will, should, …): Ability 

(Khả năng);  Permission (Sự cho phép); Advice (Lời khuyên);  Obligation and 

necessity (Nghĩa vụ và sự cần thiết);  Criticism (sự phê bình). 

* Passive voice (Thể bị động): Indirect speech (lời nói gián tiếp);  

Relative clauses (Mệnh đề quan hệ);  Defining clauses (Mệnh đề quan hệ xác 

định ); Non - defining clauses (Mệnh đề quan hệ không xác định). 

* Inversions (Các dạng đảo ngữ). 

+ Với các trạng từ/cụm trạng từ mang nghĩa phủ định: Never, Rarely, 

Hardly, Under no circumstances, … 

+ Các dạng đảo ngữ khác: Dùng với so, neither, nor; Dùng với so, as, 

such; Dùng trong câu điều kiện: Were…, Had … 

2. Đối với giáo viên tin học:  

a) Phần kiến thức chuyên môn 

* Những hiểu biết cơ bản về máy tính 

Cấu trúc của một máy tính cá nhân; Các thành phần cơ bản của máy tính; 

Đơn vị đo thông tin; Cách biểu diễn thông tin trong máy tính; Cách chuyển đổi 

giữa các hệ đếm và ngược lại. 

 * Hệ điều hành WINDOWS (10,11), Microsoft Office (2010, 2016, 

20219) 

* Vius máy tính và các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu 

 * Ngôn ngữ lập trình (PASCAL, C, C++) 

- Các lệnh điều khiển: IF…THEN….ELSE; CASE; FOR; WHILE; REPEAT. 

- Cấu trúc tổng quát của một chương trình PASCAL, chương trình C, C++ 

b) Phần kiến thức về nghiệp vụ 

- Thông tư số 09//2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 của Bộ GD&ĐT; 

- Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/09/2017 của Bộ GD&ĐT; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ thông tin 

truyền thông; 

- Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ GD&ĐT; 
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- Văn bản số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông; 

- Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 

Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030". 

V. Nội dung ôn tập cho người dự tuyển giáo viên Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.  

1. Đối với giáo viên Toán học:  

 -  Đại số và giải tích 

 +  Chương III: Phương trình - Hệ phương trình . Đại số 10 (chương trình 

SGK 2021). 

 +  Chương II: Tổ hợp - Xác suất. Đại số và Giải tích 11 (chương trình 

SGK hiện hành).  

 - Hình học 

 + Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian. Hình học 12 

(chương trình SGK hiện hành).   

2. Đối với giáo viên Tin học: 

 - Những hiểu biết cơ bản về tin học: Thông tin và dữ liệu; lịch sử ra đời 

và phát triển của máy tính điện tử; cấu trúc và hoạt động của máy tính điện tử; 

thuật toán. 

 - Hệ điều hành Windows (7, 10): Tổ chức tập tin, thư mục; giao tiếp với 

hệ điều hành; quản lý dữ liệu bằng Windows; cửa sổ Control Panel. 

 - Microsoft office (2007, 2010):  

+  Microsoft Word (giao diện của Word; định dạng văn bản; công cụ tìm 

kiếm và thay thế; các thao tác với bảng; chèn kí tự đặc biệt, hình ảnh, công thức 

toán học…). 

+ Microsoft Excel (giao diện của Excel; các kiểu dữ liệu và cách nhập; các loại 

địa chỉ và thông báo lỗi thường gặp; các thao tác trên vùng, cột, hàng; định dạng cách 

hiển thị dữ liệu; sắp xếp và lọc dữ liệu; một số hàm cơ bản trong Excel…). 

- Mạng máy tính và Internet: Các thành phần cơ bản của mạng máy tính; 

phân loại mạng máy tính; các mô hình mạng; mạng thông tin toàn cầu Internet. 

- Virus máy tính: virus máy tính là gì, con đường lây lan, cách hoạt động 

của virus, cách phòng tránh virus.  

- Ngôn ngữ lập trình và lập trình (Pascal, C): một số khái niệm (tên, hằng 

và biến); cấu trúc của một chương trình; một số kiểu dữ liệu chuẩn; cấu trúc rẽ 

nhánh, lặp; chương trình con. 
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- Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu: các khái niệm cơ bản; hệ quản 

trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access (các đối tượng và làm việc với các đối tượng; 

cấu trúc bảng và các thao tác trên bảng; biểu mẫu; liên kết giữa các bảng…). 

Trên đây là nội dung hướng dẫn việc phỏng vấn tại vòng 2 và giới hạn tài 

liệu ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022. 

Hội đồng xét tuyển thông báo để các ông, bà đã đăng ký dự tuyển và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Các ông, bà đã đăng ký dự tuyển; 

- Sở Nội vụ, Sở GD và ĐT  Thanh Hóa;  

- Các thành viên HĐ xét tuyển; Ban Giám sát; 

- BBT website Cẩm Thủy;  
- Lưu: VT, TKHĐXT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 
 

 
Trần Đức Hùng  

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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