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I. NỘI DUNG ÔN TẬP.
1. Vị trí tuyển dụng giáo viên mầm non hạng III.
Chương trình giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non) của Bộ
Giáo dục và Đào tạo - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Ban hành kèm theo Thông tư số
17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi,
bổ sung một số nội dung bởi Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 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 ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày
30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo
chủ đề (trẻ 5-6 tuổi) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2. Vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng III.
Theo chương trình và sách giáo khoa của cấp tiểu học (lớp 3,4 và lớp 5) môn Toán và
Tiếng Việt hiện hành.
3. Vị trí tuyển dụng giáo viên THCS hạng III.
- Các môn: Ngữ văn, Toán, Hóa học: Theo chương trình giáo dục phổ thông THCS hiện
hành – Lớp 7, 8, 9
- Môn Tin học: Theo Bộ sách Tin học 7, 8, 9 – Tác giả: Lê Đức Long, Nhà xuất bản Đại
học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Vị trí tuyển dụng Kế toán viên trung cấp.
- Luật Kế toán 2015;
- Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế
toán hành chính, sự nghiệp.
- Luật viên chức.
5. Vị trí tuyển dụng nhân viên y sỹ hạng IV.
- Giáo trình Bệnh học Nội khoa – tài liệu lưu hành nội bộ của trường Trung cấp y tế Tây
Ninh.
- Luật viên chức.
II. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN.
1. Đối với vị trí tuyển dụng là giáo viên: thí sinh thực hành soạn giáo án cho một tiết
học dạy trên lớp theo chương trình giáo dục hiện hành, nội dung được thực hiện trên giấy viết.
2. Đối với vị trí tuyển dụng là nhân viên: thí sinh dự phỏng vấn trực tiếp một số nội
dung về Luật Viên chức và chuyên ngành đăng ký dự tuyển.
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