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THÔNG BÁO 
Danh mục tài liệu của kỳ thi tuyển dụng viên chức làm giáo viên 

 trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt 1 năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 296/QĐ-SGDĐT ngày 19/4/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm giáo viên 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục 

và Đào tạo thông báo Danh mục tài liệu của kỳ thi tuyển dụng viên chức làm giáo viên 

đợt 1, năm 2021 gồm: 

1. Luật Viên chức năm 2010 ngày 15/11/2010; 

2. Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và 

Luật viên chức năm 2019 ngày 25/11/2019; 

3. Luật Giáo dục năm 2019 ngày 14/6/2019; 

4. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo; 

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

tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

6. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT 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; 

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 học sinh trung 

học phổ thông; 

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

tạo về việc 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; 

9. Tài liệu giảng dạy lớp 7 (đối với cấp học THCS), lớp 11 (đối với cấp học 

THPT). 

  Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đăng trên website của Sở;  
- Các đơn vị trực thuộc Sở;  
- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Phạm Thị Hồng Hải 
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