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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Nội dung ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT năm 2020
Căn cứ Thông báo số 916/TB-SGDĐT ngày 16/4/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Lạng Sơn về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
năm 2020; Thông báo số 977/TB-SGDĐT ngày 22/4/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Lạng Sơn về việc thay đổi hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm
tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các thí sinh như sau:
1. Tài liệu ôn tập: theo Thông báo số 916/TB-SGDĐT ngày 16/4/2020
của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc tuyển dụng viên chức năm 2020.
2. Nội dung ôn tập môn kiến thức chung
- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 (Điều: 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 26).
- Luật Giáo dục năm 2005 số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 (Điều: 26,
27, 28, 29, 30, 31, 70, 72, 73, 77, 78, 86).
- Luật giáo dục sửa đổi năm 2009 số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009
(Điều 1, Khoản 4, 23, 25).
- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015 của Văn phòng
Quốc hội hợp nhất Luật giáo dục (Điều: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 70, 72, 73, 77,
78, 86).
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/4/2012 về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Điều:1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 37, 38, 42).
- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 sửa đổi,
bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công
chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 2, Khoản:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi
dưỡng đối với viên chức (Điều: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18).
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 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 (Điều: 16, 17, 20, 21, 27, 30, 31, 32, 34, 35).
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- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo Qui định về đạo đức nhà giáo.
3. Nội dung ôn tập môn Tiếng Anh
Tiếng Anh trình độ bậc 1, bậc 2 được quy định tại Thông tư 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Lưu ý: Sở Giáo dục và Đào tạo không phát hành tài liệu ôn tập, thí sinh
chủ động ôn tập theo danh mục tài liệu, nội dung theo thông báo.
Thông báo này được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử Sở
GDĐT tại địa chỉ Website:http://sogdlangson.edu.vn và niêm yết tại Sở GDĐT
Lạng Sơn./.
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