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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BÔI NĂM 2022 

 (Kèm theo  Kế hoạch số        /KH-UBND  ngày     /9/2022 của UBND huyện Kim Bôi) 

 

 

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH/2014 năm 

25/11/2019; 

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;  

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều của luật giáo dục; 

4. Thông tư số 02/2021/TT-BGGĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;  

5. Thông tư số 28/2020/TT-BGGĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; 

6. Thông tư số 20/2018/TT-BGGĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; 

7. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học; 

8. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế về đạo đức nhà giáo. 

 

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM:  GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ , TIỂU HỌC 

VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH/2014 năm 

25/11/2019; 

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;  

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều của luật giáo dục; 

4. Thông tư số 03/2021/TT-BGGĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập, 

5. Thông tư số 32/2020/TT-BGGĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

6. Thông tư số 20/2018/TT-BGGĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; 

7. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và Trung 



9 

 

học phổ thông; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 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 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

8. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế về đạo đức nhà giáo.  

 

III. VỊ TRÍ VIỆC LÀM KẾ TOÁN 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH/2014 năm 

25/11/2019; 

 2. Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

3. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

4. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán; 

5. Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

6. Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

7. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

 


