
TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1 Giáo viên mầm non hạng III

1. Luật Giáo dục năm 2019 số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (học các Điều: 24, 26, 66, 67, 69, 70, 72).

2. Chương trình Giáo dục mầm non (ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ

Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình giáo dục mầm non: Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 

25//2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non; Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày

31/12/2020 của 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 ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ

sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (đã chỉnh lí theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày

31/12/2020 của 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 ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo) gồm 2 cuốn:

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non Mẫu giáo bé (3-4 tuổi)

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)

4. Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào  (học các Điều : 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26,27,29,30, 31, 33)

5. Thông tư 45/2021/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xây dựng trường học an

toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.  

2

Giáo viên tiểu học hạng III 

(chuyên ngành: Sư phạm Tiểu 

học)

1.  Luật Giáo dục năm 2019 số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (học các Điều: 28, 29, 33, 66, 67, 69, 70, 72).

2. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định

đánh giá học sinh tiểu học (học các Điều 3,5,6,10,13,14)

3. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ

thông (học Chương trình tổng thể kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT: Mục II, Mục III, Mục IV-1_1.1).

4. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu

học (2,5,6,7,9,11,13,16);

5. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu

học (học các Điều 3,6,9,10,11,14,15,16,17,18,19,21,22,27,29,30,31);

6. Kiến thức liên quan đến chuyên ngành tiểu học: Ngoài nội dung kiến thức thuộc hệ thống các văn bản nêu trên thí sinh tự

ôn tập nội dung kiến thức chương trình môn Toán, môn Tiếng Việt lớp 4, lớp 5 (chương trình hiện hành)./.

(Kèm theo Thông báo số 38/TB-HĐTDVC ngày 15/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022)

Phụ lục 

 DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 - KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỔ SUNG NĂM 2022

UBND HUYỆN CAO LỘC

HỘI ĐỒNG TDVC NĂM 2022
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Giáo viên tiểu học hạng III 

(chuyên ngành: Giáo dục thể 

chất)

1. Luật Giáo dục năm 2019 số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (học các Điều: 28, 29, 33, 66, 67, 69, 70, 72).

2. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định

đánh giá học sinh tiểu học (học các Điều 3,5,6,10,13,14)

3. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ

thông (học Chương trình tổng thể kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT: Mục II, Mục III, Mục IV-1_1.1).

4. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu

học (học các Điều 2,5,6,7,9,11,13,16);

5. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu

học (học các Điều 3,6,9,10,11,14,15,16,17,18,19,21,22,27,29,30,31);

6. Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoạt động thể thao

trong nhà trường;

7. Kiến thức liên quan đến từng chuyên ngành Giáo dục thể chất: Ngoài nội dung kiến thức thuộc hệ thống các văn bản nêu

trên thí sinh tự ôn tập nội dung kiến thức môn Thể dục  lớp 4, lớp 5 (chương trình hiện hành)./.
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Giáo viên tiểu học hạng III 

(chuyên ngành: Sư phạm Tin 

học)

1. Luật Giáo dục năm 2019 số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (học các Điều: 28, 29, 33, 66, 67, 69, 70, 72).

2. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định

đánh giá học sinh tiểu học (học các Điều 3,5,6,10,13,14)

3. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ

thông (học Chương trình tổng thể kèm theo  Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT8: Mục II, Mục III, Mục IV-1_1.1).

4. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu

học (học các Điều 2,5,6,7,9,11,13,16);

5. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu

học (học các Điều 3,6,9,10,11,14,15,16,17,18,19,21,22,27,29,30,31);

6. Kiến thức chuyên ngành

- Phần 1. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính.

- Phần 2. Tin học văn phòng: Hệ soạn thảo Microsoft Word, bảng tính dữ liệu Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint.

- Phần 3. Chương trình môn Tin học lớp 4, lớp 5.
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Giáo viên THCS hạng III 

(chuyên ngành: Sư phạm Tin 

học)

1. Luật Giáo dục năm 2019 số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (học các Điều: 28, 29, 33, 66, 67, 69, 70, 72).

2. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT về việc Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ

sở và học sinh trung học phổ thông (học các Điều: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15)

3. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học

cơ sở và học sinh Trung học phổ thông (học các Điều 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15)

4. Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh

giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT 

ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ

thông (học Chương trình tổng thể kèm theo  Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT8: Mục II, Mục III).

6. Kiến thức chuyên ngành

- Phần 1. Hiểu biết về Công nghệ thông tin (CNTT): Kiến thức về máy tính và mạng máy tính; các ứng dụng của CNTT –

Truyền thông; các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính.

- Phần 2. Sử dụng máy tính: làm việc với hệ điều hành; Quản lý tệp và thư mục; Một số phần mềm tiện ích.

- Phần 3. Tin học văn phòng: Hệ soạn thảo Microsoft Word, bảng tính dữ liệu Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint.

- Phần 4. Chương trình môn Tin học từ lớp 6 đến lớp 9.
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Giáo viên tiểu học hạng III 

(chuyên ngành: Sư phạm Tiếng 

Anh)

1. Luật Giáo dục năm 2019 số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (học các Điều: 28, 29, 33, 66, 67, 69, 70, 72).

2. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định

đánh giá học sinh tiểu học (học các Điều 3,5,6,10,13,14)

3. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ

thông (học Chương trình tổng thể kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT: Mục II, Mục III, Mục IV-1_1.1).

4. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu

học (học các Điều 2,5,6,7,9,11,13,16);

5. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu

học (học các Điều 3,6,9,10,11,14,15,16,17,18,19,21,22,27,29,30,31);

6. Kiến thức liên quan đến chuyên ngành Tiếng Anh: Ngoài nội dung kiến thức thuộc hệ thống các văn bản nêu trên thí sinh

tự ôn tập nội dung kiến thức Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

Nam và chương trình môn Tiếng Anh lớp 4, lớp 5 (chương trình hiện hành)./.
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Giáo viên tiểu học hạng III 

(Chuyên ngành: Sư phạm Âm 

nhạc)

1. Luật Giáo dục năm 2019 số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (học các Điều: 28, 29, 33, 66, 67, 69, 70, 72).

2. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định

đánh giá học sinh tiểu học (học các Điều 3,5,6,10,13,14)

3. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ

thông (học Chương trình tổng thể kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT: Mục II, Mục III, Mục IV-1_1.1)).

4. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu

học (học các Điều 2,5,6,7,9,11,13,16);

5. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu

học (học các Điều 3,6,9,10,11,14,15,16,17,18,19,21,22,27,29,30,31);

6. Kiến thức liên quan đến từng chuyên ngành Âm nhạc: Ngoài nội dung kiến thức thuộc hệ thống các văn bản nêu trên thí

sinh tự ôn tập nội dung kiến thức môn Âm nhạc  lớp 4, lớp 5 (chương trình hiện hành)./.

8
 Giáo viên THCS hạng III 

(chuyên ngành: Ngữ văn)

1. Luật Giáo dục năm 2019 số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (học các Điều: 28, 29, 33, 66, 67, 69, 70, 72).

2. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT về việc Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ

sở và học sinh trung học phổ thông (học các Điều: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15)

3. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học

cơ sở và học sinh Trung học phổ thông (học các Điều 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15)

4. Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh

giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT 

ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ

thông (học Chương trình tổng thể kèm theo  Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT8: Mục II, Mục III).

6. Ngoài nội dung kiến thức thuộc hệ thống các văn bản nêu trên thí sinh tự ôn tập nội dung kiến thức Sách giáo khoa môn

Ngữ văn lớp 8,9 (Bộ sách hiện hành – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)
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Giáo viên THCS hạng III 

(Chuyên ngành: Sư phạm Toán 

học)

1. Luật Giáo dục năm 2019 số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (học các Điều: 28, 29, 33, 66, 67, 69, 70, 72).

2. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT về việc Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ

sở và học sinh trung học phổ thông (học các Điều: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15)

3. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học

cơ sở và học sinh Trung học phổ thông (học các Điều 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15)

4. Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh

giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT 

ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ

thông (học Chương trình tổng thể kèm theo  Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT8: Mục II, Mục III).

6. Ngoài nội dung kiến thức thuộc hệ thống các văn bản nêu trên thí sinh tự ôn tập nội dung kiến thức Sách giáo khoa môn

Toán lớp 8,9 (Bộ sách hiện hành – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)
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Giáo viên THCS hạng III 

(chuyên ngành: Hóa học)

1. Luật Giáo dục năm 2019 số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (Điều: 28, 29, 33, 66, 67, 69, 70, 72).

2. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT  ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT về việc Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ

sở và học sinh trung học phổ thông (học các Điều: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15)

3. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT  ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học

cơ sở và học sinh Trung học phổ thông (học các Điều 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15)

4. Thông tư  số 26/2020/TT-BGDĐT  ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh

giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT

ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ

thông (học Chương trình tổng thể kèm theo  Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT8: Mục II, Mục III).

6. Ngoài nội dung kiến thức thuộc hệ thống các văn bản nêu trên thí sinh tự ôn tập nội dung kiến thức Sách giáo khoa môn

Hóa học lớp 8,9 (Bộ sách hiện hành – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)

11
Giáo viên THPT hạng III (chuyên 

ngành: Vật lý)

1. Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế

đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học viên theo học

Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

3. Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục thường

xuyên cấp trung học phổ thông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2022 và thay thế Quyết định số 50/2006/QĐ-

BGD&ĐT ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục thường

xuyên cấp trung học phổ thông)

4. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT

ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

5. Sách giáo khoa môn Vật lý lớp 11 và 12 theo chương trình cũ 2006.

12 Hành chính - tổng hợp

1. Luật viên chức ngày 15/11/2010 (Luật số: 58/2010/QH12): học Chương II, Chương III

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019

(Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội ): học Điều 2.  

3. Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu

nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

4. Nghị định số 30/2020/NĐ- CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

5. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công

chức, viên chức (học Chương I; Chương II: mục 3; Chương III, trừ Điều 17, 18; Chương IV).
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Địa chính viên hạng III 

(Chuyên ngành: Quản lý đất đai; 

Địa chính)

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (học Chương 2: Mục 2; Chương 7: Mục I, Mục II; Chương 11: Mục 1;  

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất

đai số 45/2013/QH13;

3. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

3. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa

chính;

4. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật

đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai./.

14

Thẩm kế viên hạng III

(Chuyên ngành: Kiến trúc hoặc 

Xây dựng)

1. Luật xây dựng ngày 18/6/2014 (Luật số: 50/2014/QH13)  (học Chương II: Mục 8, Chương V, Chương VI)

2. Luật sửa đổi một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020 (Luật số: 62/2020/QH14)  

3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

4. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật

Xử lý vi phạm hành chính

5. Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp

dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

15 Văn thư viên trung cấp 

1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN/VPQH ngày 26/12/2019 của Văn Phòng Quốc hội về Luật viên chức (học các Điều: 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 35, 36).

2. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với

các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

4. Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (học các Điều

17, 18, 21, 24, 25);

5. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học

cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (học các Điều: 14,15, 28, 29, 31, 32) 
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