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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển giáo viên và kỳ xét tuyển viên chức 

ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2020 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2311/KH-UBND ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu về thi tuyển giáo viên năm 2020; Kế hoạch số 2310/KH-UBND ngày 

15/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về xét tuyển viên chức ngành Y tế 

tỉnh Lai Châu năm 2020. 

Sở Nội vụ thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển giáo viên và kỳ xét 

tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2020, như sau: 

I. TÀI LIỆU KỲ THI GIÁO VIÊN 

1. Tài liệu ôn thi vòng 1 (có danh mục tài liệu kèm theo) 

2. Tài liệu ôn thi vòng 2 

2.1. Tài liệu ôn thi (có danh mục tài liệu kèm theo) 

2.2. Nội dung ôn tập 

a. Đối với giáo viên mầm non
 

Nội dung Kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và Kiến thức giáo dục 

phát triển vận động; Giáo dục phát triển nhận thức; Giáo dục phát triển ngôn ngữ. 

(Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non Mẫu giáo bé (3-4 

tuổi); Mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi); Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục mầm non; Thông tư số 

28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm 

theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT; Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 

14/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-

BGDĐT). 

b. Đối với giáo viên tiểu học 

- Giáo viên tiểu học: Nội dung kiến thức của 02 môn Toán và Tiếng Việt trong 

chương trình cấp tiểu học hiện hành (từ lớp 3 đến lớp 5) 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; có vận dụng kiến thức nâng cao trong 

chương trình cấp tiểu học.  



Lưu ý: Làm bài tập theo nghiệp vụ sư phạm của cấp tiểu học. 

- Giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học: Nội dung kiến thức tương đương bậc 3 

(B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành tại Thông 

tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Giáo viên Tin học cấp tiểu học: Nội dung kiến thức trong Chương trình 

Hướng dẫn học Tin học lớp 3, lớp 4, lớp 5. 

c. Đối với giáo viên Trung học cơ sở 

Nội dung kiến thức kiểm tra, sát hạch trong chương trình giáo dục phổ thông 

của toàn cấp học của môn đó (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). 

II. TÀI LIỆU KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ 

(có danh mục tài liệu kèm theo) 

Chi tiết danh mục tài liệu kỳ thi tuyển giáo viên và kỳ xét tuyển viên chức 

ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2020 được đăng tải tại địa chỉ: Cổng thông tin điện 

tử tỉnh Lai Châu (laichau.gov.vn); Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Lai 

Châu (sonv.laichau.gov.vn) và niêm yết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu./. 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu; 

- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TCBC, TĐV.                                                                             

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Vừ A Tiến 
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