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ĐỀ THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2019 

(Kỳ số 15 -  Thời gian thi: 60 phút) 

Họ và tên:………………………….…………………………………………...………………… 

SĐT:……………………….………....Email:…………………………………………………… 

 

Câu 1.Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm 

dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau: 

A. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã 

điều trị 12 tháng liên tục 

B. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 

06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục 

C. Viên chức đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ khác 

được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép; 

D. Tất cả các ý 

Câu 2.Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm 

dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau: 

A. Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi 

B. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 

06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục 

C. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã 

điều trị 12 tháng liên tục 

D. Tất cả các ý 

Câu 3.Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có 

quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao nhiêu ngày  

A. Ít nhất 30 ngày 

B. Ít nhất 15 ngày 

C. Ít nhất 45 ngày 

D. Ít nhất 1 ngày 
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Câu 4.Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có 

quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, với trường hợp viên chức ốm đau hoặc 

bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước bao nhiêu ngày  

A. Ít nhất 03 ngày 

B. Ít nhất 02 ngày 

C. Ít nhất 05 ngày 

D. Ít nhất 07 ngày 

Câu 5.Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau: 

A. Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm như đã thỏa thuận trong hợp đồng làm 

việc 

B. Không được bảo đảm các điều kiện làm việc như đã thỏa thuận trong hợp đồng làm 

việc 

C. Không bố trí đúng địa điểm làm việc như đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc; 

D. Tất cả các ý 

Câu 6.Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau: 

A. Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện 

hợp đồng 

B. Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động 

C. Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp 

đồng làm việc 

D. Tất cả các ý 

Câu 7.Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau: 

A. Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh; 

B. Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo 

đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc; 
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C. Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm 

việc chưa hồi phục 

D. Tất cả các ý 

Câu 8.Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018. Thời gian tập sự 6 tháng 

được quy định cho đối tượng Viên chức được tuyển dụng nào sau đây: 

A. Đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn 

trình độ đào tạo đại học là Bác sỹ 

B. Đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn 

trình độ đào tạo Trung cấp 

C. Đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn 

trình độ đào tạo đại học 

D. Đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn 

trình độ đào tạo Cao đẳng 

Câu 9.Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau: 

A. Không muốn làm viên chức nữa mà muốn chuyển đến doanh nghiệp để làm việc 

B. Đơn vị khác trả lương cao hơn 

C. Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động 

D. Gò bó thời gian  

Câu 10.Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng với lý do bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh 

khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì Viên chức phải thông báo 

bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng 

đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất bao nhiêu ngày 

A. Ít nhất 10 ngày  

B. Ít nhất 3 ngày  

C. Ít nhất 45 ngày  

D. Ít nhất 30 ngày  

Câu 11.Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng với lý do Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, 
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địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận 

trong hợp đồng làm việc thì Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn 

phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 

lập biết trước ít nhất bao nhiêu ngày 

A. Ít nhất 7 ngày 

B. Ít nhất 5 ngày 

C. Ít nhất 1 ngày 

D. Ít nhất 3 ngày 

Câu 12.Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng với lý do không được trả lương đầy đủ hoặc không 

được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc thì Viên chức phải thông báo 

bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng 

đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất bao nhiêu ngày 

A. 1 ngày 

B. 4 ngày 

C. 3 ngày 

D. 2 ngày 

Câu 13.Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng với lý do bị ngược đãi, bị cưỡng bức lao động thì Viên 

chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm 

việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất bao nhiêu 

ngày 

A. 2 ngày 

B. 1 ngày 

C. 4 ngày 

D. 3 ngày 

Câu 14.Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng với lý do Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ 

định của cơ sở chữa bệnh thì Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn 
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phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 

lập biết trước ít nhất bao nhiêu ngày 

A. 5 ngày 

B. 4 ngày 

C. 3 ngày 

D. 6 ngày 

Câu 15.Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng với lý do Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 

từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục thì Viên chức phải thông 

báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất bao nhiêu ngày 

A. 5 ngày 

B. 3 ngày 

C. 1 ngày 

D. 7 ngày 

Câu 16.Tranh chấp hợp đồng lao động liên quan đến việc ký kết, thực hiện hoặc 

chấm dứt hợp đồng làm việc được giải quyết như thế nào? 

A. Do người lao động đưa ra quyết định  

B. Giải quyết theo các bên thương lượng với nhau 

C. Do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đưa ra quyết định 

D. Giải quyết theo quy định của pháp luật về lao động. 

Câu 17.Hàng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được phân loại như 

sau: 

A. Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ. 

B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; 

Không hoàn thành nhiệm vụ. 

C. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm 

vụ. 

D. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ. 

Câu 18.Thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức được thực hiện 
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A. Kết quả phân loại viên chức được công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu 

không nhất trí với kết quả đánh giá và phân loại thì viên chức được quyền khiếu nại lên 

cấp có thẩm quyền. 

B. Nội dung đánh giá viên chức phải được thông báo cho viên chức. Nếu không nhất trí 

với kết quả đánh giá và phân loại thì viên chức được quyền khiếu nại lên cấp có thẩm 

quyền. 

C. Nội dung đánh giá viên chức phải được thông báo cho viên chức; Kết quả phân loại 

viên chức được công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu không nhất trí với kết 

quả đánh giá và phân loại thì viên chức được quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền. 

D. Nội dung đánh giá viên chức phải được thông báo cho viên chức; Kết quả phân loại 

viên chức được công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu không nhất trí với kết 

quả đánh giá và phân loại thì viên chức yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 

lập tổ chức bình xét lại đánh giá lại. 

Câu 19.Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 qui định 

đối tượng nào sau đây khi được tuyển vào Viên chức, thời gian tập sự là 12 tháng 

A. Giáo viên có trình độ Đại học 

B. Bác sỹ có trình độ Thạc sỹ 

C. Bác sỹ có trình độ Đại học  

D. Tất cả các ý 

Câu 20. Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 qui định 

đối tượng nào sau đây khi được tuyển vào Viên chức, thời gian tập sự là 9 tháng 

A. Bác sỹ có trình độ Thạc sỹ 

B. Bác sỹ có trình độ Đại học 

C. Giáo viên có trình độ Cao đẳng 

D. Tất cả các ý 

Câu 21.Viên chức bị buộc thôi việc thì được hưởng trợ cấp thôi việc là bao nhiêu? 

A. Được hưởng trợ cấp thôi việc 

B. Được hưởng 70% trợ cấp thôi việc 

C. Không được hưởng trợ cấp thôi việc 

D. Được hưởng 50% trợ cấp thôi việc 
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Câu 22.Khi viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ được pháp 

luật quy định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thì viên chức được hưởng 

trợ cấp thôi việc là bao nhiêu 

A. Được hưởng 50% trợ cấp thôi việc 

B. Không được hưởng trợ cấp thôi việc 

C. Được trợ cấp 1 tháng lương 

D. Được trợ cấp 2 tháng lương 

Câu 23. Tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên 

chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu cho viên chức biết trước 

mấy tháng 

A. Trước 4 tháng 

B. Trước 5 tháng 

C. Trước 3 tháng 

D. Trước 6 tháng 

Câu 24.Tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên 

chức ra quyết định nghỉ hưu cho viên chức trước mấy tháng 

A. Trước 05 tháng 

B. Trước 03 tháng 

C. Trước 06 tháng 

D. Trước 04 tháng 

Câu 25. Các hình thức kỷ luật đối với Viên chức quản lý 

A. Khiển trách; Cách chức; Buộc thôi việc 

B. Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức 

C. Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc 

D. Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc. 

Câu 26.Các hình thức kỷ luật đối với Viên chức không phải là Viên chức quản lý 

A. Phê bình; Khiển trách; Cảnh cáo; Buộc thôi việc 

B. Phê bình; Cảnh cáo; Buộc thôi việc 

C. Khiển trách; Cảnh cáo; Buộc thôi việc 

D. Phê bình; Khiển trách; Cảnh cáo 



This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's 
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525 
 

Câu 27.Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được Quốc hội nước 

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua, chương 

I, có tên là gì? 

A. Quyền, Nghĩa vụ của Viên chức 

B. Qui định chung 

C. Tuyển dụng, sử dụng Viên chức 

D. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

Câu 28.Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, Viên chức đối với 

trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ 

đào tạo đại học ( trừ chức danh nghề nghiệp bác sĩ). Thời gian tập sự được quy 

định là bao nhiêu tháng?  

A. 12 tháng 

B. 24 tháng 

C. 18 tháng 

D. 9 tháng 

Câu 29.Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 qui định 

đối tượng nào sau đây khi được tuyển vào Viên chức, thời gian tập sự là 6 tháng 

A. Bác sỹ có trình độ Thạc sỹ 

B. Y sỹ có trình độ trung cấp 

C. Bác sỹ có trình độ Đại học 

D. Tất cả các ý 

Câu 30.Việc đánh giá viên chức được thực hiện khi nào? 

A. Khi kết thúc thời gian tập sự 

B. Thực hiện hàng năm 

C. Trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ 

luật, và khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. 

D. Tất cả các ý 

Câu 31.Việc đánh giá viên chức được thực hiện trong những trường hợp nào sau 

đây: 

A. Trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc 
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B. Trước khi thay đổi vị trí việc làm. 

C. Trước khi khen thưởng, kỷ luật. Trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào 

tạo, bồi dưỡng. 

D. Tất cả các ý 

Câu 32.Việc đánh giá viên chức được thực hiện vào thời gian nào? 

A. Khi kết thúc thời gian tập sự 

B. Trước khi thay đổi vị trí việc làm 

C. Trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc 

D. Tất cả các ý 

Câu 33.Cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thanh tra, kiểm 

tra tại các đơn vị sự nghiệp công lập về việc: 

A. Việc sử dụng viên chức. 

B. Việc quản lý viên chức. 

C. Việc tuyển dụng viên chức. 

D. Tất cả các ý 

Câu 34.Việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức sẽ được cơ quan nào 

thanh tra: 

A. Các Bộ, cơ quan ngang bộ thanh tra việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên 

chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. 

B. Cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của 

viên chức thuộc lĩnh vực được giao quản lý. 

C. Các bộ thanh tra việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, 

lĩnh vực được giao quản lý. 

D. Tất cả các ý 

Câu 35.Trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu thấy viên chức tiếp tục làm 

việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật. Thời gian tạm đình chỉ 

công tác không quá bao nhiêu ngày: 

A. 7 ngày 

B. 30 ngày 
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C. 10 ngày 

D. 15 ngày 

Câu hỏi 36. Theo điều 97, Luật Giáo dục 2005: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh có trách nhiệm: 

A. Động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục 

B. Tạo điều kiện để người học được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành 

mạnh. 

C. Phối hợp với nhà trường giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; vận động đoàn 

viên, thanh niên gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp 

giáo dục; 

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. 

Câu hỏi 37.Theo điều 98, Luật Giáo dục 2005: Nhà nước khuyến khích các tổ chức, 

cá nhân thành lập: 

A. Quỹ khuyến học 

B. Quỹ bảo trợ giáo dục 

C. Cả A và B đều sai 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu hỏi 38.Theo điều 99, Luật Giáo dục 2005: Có bao nhiêu nội dung quản lý nhà 

nước về  giáo dục? 

A.10                         

B.7                         

C.12                                

D.13  

Câu hỏi 39.Điểm mới trong điều 109, Luật Giáo dục số 44/2009/ QH12 so với Luật 

Giáo dục 2005 là : 

A. Luật Giáo dục 2009 điều 109 có 4 khoản còn Luật Giáo dục 2005 chỉ có 2 khoản 

B. Luật Giáo dục 2009 điều 109 có 5 khoản còn Luật Giáo dục 2005 chỉ có 3 khoản 

C. Luật Giáo dục 2009 điều 109 có 3 khoản còn Luật Giáo dục 2005 chỉ có 2 khoản 

D. Luật Giáo dục 2009 điều 109 có 4 khoản còn Luật Giáo dục 2005 chỉ có 3 khoản 

Câu hỏi 40.Theo điều 110, Luật Giáo dục 2005 : Việc công nhận văn bằng của 

người Việt Nam do nước ngoài cấp được thực hiện theo quy định của: 

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

B. Chính phủ 

C. Pháp luật Việt Nam 
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D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên 

Câu hỏi 41. Theo điều 110b, Luật Giáo dục 2009:Đâu là nguyên tắc kiểm định chất 

lượng giáo dục ? 

A. Độc lập, khách quan, đúng pháp luật 

B. Trung thực, công khai, minh bạch 

C. Cả A và B đều sai 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu hỏi 42.Theo điều 111, Luật Giáo dục 2005: Thanh tra chuyên ngành về giáo 

dục có mấy nhiệm vụ: 

A.5                              

B.6                           

C.7                                   

D.8 

Câu hỏi 43. Theo điều 118, Luật Giáo dục 2005 quy định các hành vi bị xử lý vi 

phạm gồm: 

A. Không làm hồ sơ giả, vi phạm quy chế tuyển sinh, thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ. 

B. Xâm phạm nhân phẩm , thân thể nhà giáo; ngược đãi, hành hạ người học. Gây rối, 

làm mất an ninh trật tự trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác. 

C. Không làm thất thoát kinh phí giáo dục; lợi dụng hoạt động giáo dục để thu tiền sai 

quy định. 

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng; 

Câu hỏi 44. Theo Luật Giáo dục 2005 thì Chương II- Hệ thống giáo dục quốc dân 

gồm bao nhiêu mục bao nhiêu điều? 

A.5 mục, 20 điều 

B.5 mục 27 điều  

C.6 mục, 20 điều 

D.6 mục, 27 điều 

Câu hỏi 45. Theo Luật Giáo dục 2005 thì Chương III- Nhà trường và các cơ sở giáo 

dục khác gồm bao nhiêu mục bao nhiêu điều? 

A.5 mục, 20 điều 

B.5 mục 27 điều  

C.5 mục, 22 điều 

D.6 mục, 22 điều 
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Câu hỏi 46. Theo Luật Giáo dục 2005 thì Chương IV- Nhà giáo gồm bao nhiêu mục 

bao nhiêu điều? 

A.3 mục, 10 điều 

B.3 mục, 12 điều 

C.3 mục, 13 điều 

D.3 mục, 14 điều 

Câu hỏi 47: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Những vấn đề cơ bản về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục trung học gồm: 

A. Tư duy, nhận thức; mục tiêu;  chương trình, nội dung; phương pháp dạy học và đánh 

giá; đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý; cơ chế quản lý 

B. Tư duy; mục tiêu;  nội dung; phương pháp dạy, đánh giá; đào tạo bồi dưỡng nhà giáo 

và cán bộ quản lý, cơ chế quản lý 

C. Tư duy; mục tiêu;  chương trình, nội dung; phương pháp dạy; đào tạo bồi dưỡng nhà 

giáo và cán bộ quản lý, cơ chế quản lý 

D. Tư duy; mục tiêu; chương trình,  phương pháp dạy, đánh giá; đào tạo bồi dưỡng nhà 

giáo và cán bộ quản lý, cơ chế quản lý 

Câu hỏi 48: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Quan điểm chỉ đạo đổi mới phương 

pháp dạy học ở bậc phổ thông là:  

A. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn 

diện năng lực và phẩm chất người học 

B. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển phẩm 

chất người học 

C. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển năng 

lực ứng dụng 

D. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển kỹ 

năng người học 

Câu hỏi 49:  Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Có mấy yêu cầu về đổi mới phương 

pháp dạy học: 

A.5                          

B.6                              

C.7                              

D.4 

Câu hỏi 50. Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Ai là người ban hành quy định 

chương trình khung cho từng trình độ nghề?  

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
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B. Chính phủ. 

C. Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội. 

D. Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội phối hợp với bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ liên quan 

Câu hỏi 51. Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Ai là người ban hành quy định cụ 

thể về chương trình giáo dục, thời gian đào tạo của các trường, lớp năng khiếu 

nghệ thuật? 

A. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin. 

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

C. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

D. Chính phủ. 

Câu hỏi 52. Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Ai là người ban hành quy định 

chương trình giáo dục cho trường giáo dưỡng? 

A. Bộ trưởng Bộ Công an. 

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

C. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

D. Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Câu hỏi 53. Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Đâu là căn cứ chủ yếu để biên soạn 

sách giáo khoa, giáo trình, đánh giá kết quả học tập của người học? 

A. Khung chương trình đào đào 

B. Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục 

C. Năng lực của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục 

D. Cả ba đáp án trên đều sai 

Câu hỏi 54. Theo điều 88, Luật Giáo dục 2005: Có mấy hành vi người học không 

được làm? 

A.1                             

B.3                         

C.2                

D.5 

Câu hỏi 55. Theo điều 95, Luật Giáo dục 2005: Cha mẹ hoặc người giám hộ của 

học sinh có mấy quyền? 

A.1                           

B.2                                

C.3                            
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D.4 

Câu hỏi 56.Theo điều 65, Luật Giáo dục 2005: Trường dân lập, trường tư thục có 

mấy nhiệm vụ và quyền hạn? 

A.2                       

B.3                              

C.4                            

D.5 

Câu hỏi 57. Theo điều 85, Luật Giáo dục 2005: Người học có mấy nhiệm vụ? 

A.3                          

B.4                                   

C.5                               

D.6  

Câu hỏi 58. Theo điều 78, Luật Giáo dục 2005: Trường sư phạm do cơ quan nào 

thành lập? 

A. Chính phủ 

B. Nhà nước 

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. 

Câu hỏi 59. Theo điều 78,  Luật Giáo dục 2005: Trường sư phạm được thành lập 

nhằm: 

A. Để đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo 

B. Để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục 

C. Tuyển dụng nhà giáo 

D. Để đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

Câu hỏi 60.Theo điều 80, Luật Giáo dục 2005: Nhà nước có chính sách bồi dưỡng 

nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ để: 

A. Nâng cao trình độ 

B. Chuẩn hóa nhà giáo 

C. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ sư phạm 

D. Nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo 
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THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC ONLINE  

ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC  

 

Các em cũng biết, hình thức học online là xu thế của nền giáo dục 4.0. Nó có những ưu 

điểm rất lớn đó là: Các em không mất thời gian đến lớp; ngồi ở nhà, ở quán café mát 

lạnh mà vẫn học được các kiến thức mà các em mong muốn. Thật dễ dàng đúng không 

các em?Các em sẽ được tương tác và trao đổi trực tiếp với giảng viên; được hỏi gi gỉ gì 

gi về nội dung môn học, giải đáp đề thi và các nội dung khác mà các em quan tâm. Chỉ 

cần có laptop hoặc smartphone là các em có thể học mọi lúc, mọi nơi. 

Thầy đã tạo những nhóm học cho các khung giờ trong ngày (GROUP: BC LỚP ÔN 

THI VIÊN CHỨC - LUẬT CỦA THẦY ĐOÀN, Nhóm Luật Thầy Đoàn), Thầy sẽ 

livestream trên nhóm này để các em cùng tham gia học. Nhóm có tính năng lưu giữ 

VIDEO. Vì vậy, trong trường hợp, các em bận không tham gia buổi học nào, các em sẽ 

vào nhóm nghe lại các VIDEO này để học 

 

Trong quá trình học, nghe lại VIDEO, có chỗ nào các em chưa rõ, các em gửi tin nhắn 

của nhóm hoặc cho FB cá nhân của Thầy, email của Thầy, Thầy sẽ giải đáp cho các em 

nhé 

Thầy sẽ đồng hành với các em đến ngày các em thi. Thầy sẽ hỗ trợ tối đa cho các em 

đến mức có thể. Rất mong các em dành thời gian để học tập tốt, ôn và luyện để các em 

sẽ đạt kết quả tốt: TRÚNG TUYỂN KỲ THI VIÊN CHỨC TỚI, các em nhé.Cụ thể 

như sau: 

1. Hình thức học online:  

Mỗi tuần chúng ta sẽ có 3 buổi livestream trên nhóm(Group). Thầy sẽ giảng về có 

nội dung ôn thi theo khung đề cương của Sở, luyện đề và chữa đề thi cho các em, hướng 

dẫn các cách nhớ lâu các kiến thức, chỉ các mẹo học và làm bài thi trắc nghiệm đạt kết 

quả cao. Khi các em chưa rõ về nội dung kiến thức nào, các em sẽ gửi câu hỏi vào 

email, vào group lớp học, vào FB cá nhân của Thầy, Thầy sẽ có trách nhiệm trả lời các 

câu hỏi của các em sau khi nhận được câu hỏi. Đồng thời, hàng ngày Thầy sẽ giao bài 

cho mọi người làm và các em gửi bài làm cho Thầy qua email. 
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Lớp học này áp dụng với tất cả các học viên trên cả nước.Các em chỉ cần đăng ký 

là có thể học ngay và luôn 

2. Thời gian học: 120 phút/buổi (3 buổi/tuần). Không giới hạn tổng số buổi/khóa 

học, các em sẽ học đến ngày các em đi thi thì thôi 

3. Kinh phí trọn gói khóa học(từ khi đăng ký, đóng học phí đến tận ngày thi của 

các em) là 900.000 đồng. 

Thầy sẽ giảm 20% cho nhóm bạn đăng ký từ 3 người trở lên và giảm 50% cho 

nhóm bạn đăng ký học từ 5 người trở lên 

Đây là số tài khoản sau của Thầy: 26010000064719 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam, Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ Tài khoản: Phan Văn Đoàn. Sau khi nhận 

được tiền của các em gửi, Thầy sẽ xác nhận việc nhận tiền của các em và các em lưu lại 

để có căn cứ chứng minh và xác thực các em nhé 

Sau khi các thực hiện thủ tục chuyển tiền, Thầy sẽ gửi cho các em các tài liệu học tập, 

văn bản pháp luật phục vụ cho kỳ thi và các bộ đề thi trắc nghiệm phần kiến thức 

chung.Đồng thời, Thầy sẽ add các em vào nhóm  Group học tập của Thầy (GROUP: 

BC LỚP ÔN THI VIÊN CHỨC - LUẬT CỦA THẦY ĐOÀN, Nhóm Luật Thầy 

Đoàn). 

Để thuận tiện cho việc học, việc hỗ trợ kịp cho các em, các em cho Thầy xin các thông 

tin sau: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi công tác, Vị trí việc 

làm mà các em thi tuyển(Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học 

cơ sở, Giáo viên THPT) và thời gian mà em có thể tham gia học nhóm(Ca 1: Từ 11h45 

– 13h45 các ngày thứ 2,4 và 6. Ca 2: Từ 21h15 – 23h15 các tối thứ 3,5 và Chủ nhật) 

Các em đăng ký khóa học theo các thông tin trên và gửi về email của Thầy: 

diepdoan2003@gmail.com hoặc qua tin nhắn FB của Thầy: Diep Doan Phan. SĐT: 

0987265525 

 

 


