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(Kèm theo Văn bản số              /UBND-TCNV ngày            /8/2022
của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương)

Phần I: Vị trí Phụ trách khuyến nông; trồng trọt lâm sinh

1. Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017.

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

3. Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ quy định về

khuyến nông.

4. Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

5. Nghị định 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ

sung một số điều của nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của chính

phủ quy định chi tiết thi hành số điều của Luật Lâm nghiệp.

6. Nghị định 27/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021 của Chính phủ về quản lý
giống cây trồng lâm nghiệp.

7. Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp
chính, công nhận giống và nguồn giống quản lý vật liệu giống cây trồng lâm

nghiệp chính.

8. Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính quy
định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện
hoạt động khuyến nông.

9. Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019  của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục loài cây trồng chính.

10. Quyết định 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế quản lý chương trình, dự án

khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên.

11. Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân

dân tỉnh Tuyên Quang quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động
khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

12. Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân

dân tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp  trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

13. Nghị quyết số 03 /2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm

nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.
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Phần II: Viên chức giáo dục

I. Vị trí việc làm giáo viên Mầm non hạng III

1. Luật Giáo dục (số 43/2019/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2019.

2. Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-
BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ Ban
hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Nội quy
thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

5. Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số

16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư số

26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ban
hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

8. Chế độ làm việc của giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư số

48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010, Thông tư ban hành

Quy định về bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

10. Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT
Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.

11. Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số

51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành chương trình Giáo dục
Mầm non.

13. Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ tỉnh
ủy Tuyên Quang (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh.

14. Các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến: Học sinh,
giáo viên và trường mầm non. Các Văn kiện Đại hội Đảng và các Nghị quyết
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác giáo dục.

15. Mục tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị

quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

16. Một số tình huống sư phạm.
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II. Vị trí việc làm giáo viên Tiểu học hạng III

1. Luật Giáo dục (số 43/2019/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2019.
2. Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng

dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
3. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ Ban

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Nội quy
thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

4. Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-
BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông.

6. Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số

16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên được ban hành kèm theo Thông tư số

20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số

02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9. Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ban

hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.
10. Quy định đánh giá học sinh tiểu học tại:
- Thông tư số 30/2014/ TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo.
- Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo.
- Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và

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

Đào tạo.
11. Chương trình giáo dục phổ thông (cấp tiểu học) được ban hành theo:

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

Giáo dục và Đào tạo.
- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo.
12. Chế độ làm việc của giáo viên (cấp tiểu học) ban hành kèm theo Thông

tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
13. Các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến: Học sinh,

giáo viên và trường tiểu học. Các Văn kiện Đại hội Đảng và các Nghị quyết Hội
nghị Ban Chấp hành Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác giáo dục.

14. Mục tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị

quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

15. Một số tình huống sư phạm.
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III. Vị trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở hạng III

1. Luật Giáo dục (số 43/2019/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.
2. Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng

dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
3. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ Ban

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Nội quy
thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

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

5. Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số

16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên được ban hành kèm theo Thông tư số

20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số

03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ban

hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.
9. Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GD&ĐT

Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông.

10. Quy định đánh giá học trung học cơ sở học tại:
- Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo.
- Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo.
- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo.
11. Chương trình giáo dục phổ thông (cấp trung học cơ sở) được ban hành

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

Giáo dục và Đào tạo.
- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo.
12. Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây

dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.
13. Các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến: Học sinh,

giáo viên và trường THCS. Các Văn kiện Đại hội Đảng và các Nghị quyết Hội
nghị Ban Chấp hành Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác giáo dục.

14. Mục tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị

quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
15. Một số tình huống sư phạm.
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