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I- LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

I.1- CẤP TIỂU HỌC 

I.1.1- Yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi, giải các bài tập; hướng dẫn học sinh 

giải bài tập; thiết kế hoạt động dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực của học sinh liên quan đến nội dung kiến thức chuyên môn trong sách giáo 

khoa hiện hành theo môn học, cụ thể: 

1. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa 

Sách giáo khoa môn Toán lớp 4 và môn Tiếng Việt lớp 4 cấp theo Chương 

trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT 

ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể đối với từng môn: 

1.1- Môn Toán học gồm các bài: 

- Phép nhân phân số. 

- Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. 

- Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. 

1.2- Môn Tiếng Việt gồm các bài: 

- Từ ghép và từ láy. 

- Câu kể Ai thế nào? 

2. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh 

Sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 

môn Tiếng Anh thí điểm cấp tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 3321/QĐ-

BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 

Chương trình thí điểm Tiếng Anh Tiểu học, gồm các bài:  

- Lesson 1 - Unit 4. 

- Lesson 2 - Unit 4.    

- Lesson 3 - Unit 4.  

- Lesson 1 - Unit 5. 

- Lesson 3 - Unit 5. 

3. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Thể dục 

Sách giáo viên môn Thể dục lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông ban 

hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- Bài 19: Động tác phối hợp - Trò chơi “Con cóc là cậu Ông Trời”. 
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- Bài 41: Nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. 

- Bài 46: Bật xa và tập phối hợp chạy, nhảy - Trò chơi “Con sâu đo”. 

- Bài 50: Nhảy dây chân trước, chân sau - Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng 

vào rổ”. 

- Bài 57: Môn tự chọn - Trò chơi - “Nhảy dây”. 

4. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Âm nhạc 

Sách giáo khoa môn Âm nhạc lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông ban 

hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài:  

- Tiết 2. Học hát: Bài Em yêu hoà bình. 

- Tiết 10. Học hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em. 

- Tiết 21. Học hát: Bài Bàn tay mẹ. 

- Tiết 26. Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn.   

- Tiết 28. Học hát: Bài Thiếu nhi thế giới liên hoan.  

I.1.2- Phần nghiệp vụ sư phạm: Xử lý một số tình huống sư phạm. 

I.2- CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

I.2.1- Yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi, giải các bài tập; hướng dẫn học sinh 

giải bài tập; thiết kế hoạt động dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực của học sinh liên quan đến nội dung kiến thức chuyên môn trong sách giáo 

khoa hiện hành theo môn học, cụ thể: 

1. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Tiếng Anh 

Sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông 

môn Tiếng Anh thí điểm cấp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-

BGDĐT ngày 03/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- A Closer Look 1 - Unit 4.  

- A Closer Look 2 - Unit 4. 

- Skills 1 - Unit 4. 

- Skill 2 - Unit 4. 

- Looking Back - Unit 4. 

2. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Tin học 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu. 

- Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình. 

- Bài 6: Câu lệnh điều kiện. 

- Bài 7: Câu lệnh lặp. 

- Bài 9: Làm việc với dãy số. 
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3. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Địa lí 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- Bài 1: Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản. 

- Bài 14: Đông Nam Á - đất liền và đảo. 

- Bài 24: Vùng biển Việt Nam. 

- Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam. 

- Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam. 

4. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Vật lí 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- Bài 6: Lực ma sát. 

- Bài 9: Áp suất khí quyển. 

- Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét. 

- Bài 14: Định luật về công. 

- Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt. 

5. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Hóa học 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- Bài 24: Tính chất của oxi. 

- Bài 27: Điều chế oxi - Phản ứng phân huỷ. 

- Bài 31: Tính chất - ứng dụng của hiđro. 

- Bài 33: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế. 

- Bài 42: Nồng độ dung dịch. 

6. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Ngữ văn 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- Lão Hạc. 

- Từ tượng hình, từ tượng thanh. 

- Tóm tắt văn bản tự sự. 

- Tức cảnh Pác Pó. 

- Câu cảm thán. 
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7. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Toán học 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 

A. Đại số 

- Chương I. Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều 

phương pháp. 

- Chương II. Bài 5. Phép cộng phân thức đại số. 

- Chương III. Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. 

B. Hình học 

- Chương I. Bài 7. Hình bình hành. 

- Chương III. Bài 2. Định lý đảo và hệ quả định lí Talet.  

8. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Giáo dục công dân 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- Bài 1: Tôn trọng lẽ phải. 

- Bài 3: Tôn trọng người khác. 

- Bài 10: Tự lập. 

- Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội. 

- Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. 

9. Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Lịch sử 

Sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, gồm các bài: 

- Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873. 

- Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm thế kỷ XIX. 

- Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền 

núi cuối thế kỷ XIX. 

- Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. 

- Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX đến năm 1918. 

I.2.2- Phần nghiệp vụ sư phạm: Xử lý một số tình huống sư phạm. 

II- LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Vị trí việc làm: Phụ trách khuyến nông, trồng trọt lâm sinh 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018. 

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013. 

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông. 
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- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về 

quản lý phân bón. 

- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp lâm sinh. 

III- LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

Vị trí việc làm: Nghiệp vụ văn hóa văn nghệ  H  ng d n viên văn hóa 

hạng IV) 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18/6/2009. 

- Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Tuyên Quang về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. 

- Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/4/2022 của  y ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

- L  hội ở Tuyên Quang/Nguy n Việt Thanh - Đinh Huyền Trang  biên soạn -

H.:  NXB Văn hóa Dân tộc, 2012.-214 tr.. 14,5 x 20,5cm.-800b. 

- Hồ sơ Di sản Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam  tài liệu lưu tại 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch . 

IV- LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH  

Vị trí việc làm: Kỹ thuật viên phát thanh, truyền hình, âm thanh, ánh sáng 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh 

viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông 

tin và Truyền thông. 

- Thông tư số 05/2018/TT-BNV ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh 

viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền 

thông. 

- Giáo trình Kỹ thuật truyền hình, tác giả Đỗ Hoàng Tiến, Dương Thanh 

Phương, nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật xuất bản năm 2004. 

- Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Thông tin và Truyền thông cơ sở 

(phần kỹ thuật) của Ban Quản lý dự án Chương trình mục tiêu quốc gia, Nhà xuất 

bản Thông tin và Truyền thông năm 2018. 

- Tài liệu Kỹ thuật mạch điện tử (In lần thứ 4 có sửa chữa và bổ sung , tác giả 

Phạm Minh Hà - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật xuất bản năm 1997. 

----------------------- 

 


