
 

 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH TUYÊN QUANG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2021 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 36 /TB-HĐTDVC Tuyên Quang, ngày 29 tháng 8 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh nội dung ôn tập phần thi ngoại ngữ (tiếng anh) vòng 1, kỳ thi 

tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng 

công chức, viên chức tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan, 

đơn vị khối Nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Kết luận số 10-KL/BCĐ ngày 26/8/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng 

công chức, viên chức về việc điều chỉnh nội dung ôn tập phần thi ngoại ngữ (tiếng 

anh) thi tuyển viên chức (vòng 1) các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021. 

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-SNN ngày 21/7/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; Quyết 

định số 546/QĐ-SNN ngày 16/8/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển 

viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo 

điều chỉnh nội dung ôn tập phần thi ngoại ngữ (tiếng anh) vòng 1, kỳ thi tuyển viên 

chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021, như sau: 

1. Viên chức hạng III thi tiếng Anh trình độ bậc 2 (Các Vị trí việc làm: 

(1) Kỹ sư hạng III: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; 

(2) Chuyển giao kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp - Khuyến nông viên hạng III, 

Trung tâm Khuyến nông; (3) Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III, Ban quản lý 

rừng phòng hộ Lâm Bình) 

a) Phạm vi kiến thức ngữ pháp 

- Cách sử dụng các tính từ thông dụng: hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại 

tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn.... 

- Câu điều kiện loại 1, 2 

- So sánh ngang bằng, so sánh hơn, so sánh nhất của tính từ, trạng từ. 

- Đại từ, trạng từ quan hệ. 

- Câu hỏi láy đuôi. 

- Danh động từ và động từ nguyên thể 
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- Từ nối cơ bản: and, but, so, because, although 

- Các cách thức giao tiếp đơn giản. 

- Giới từ chỉ địa điểm, thời gian và cụm giới từ. 

b) Phạm vi kiến thức từ vựng 

Từ vựng về gia đình, sức khỏe, nghề nghiệp, các hoạt động ngày, con người, 

giải trí, các nước trên thế giới, các kỳ nghỉ, du lịch, phương tiện giao thông…. 

2. Viên chức hạng III thi tiếng Anh trình độ bậc 1 (Các Vị trí việc 

làm: (1) Văn thư trung cấp, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn; (2) Viên chức hành chính, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường 

nông thôn) 

a) Phạm vi kiến thức ngữ pháp 

- Cách sử dụng các tính từ thông dụng để mô tả. 

- Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên (always, usually, often, sometimes, 

seldom, rarely, never). 

- Cấu trúc đơn giản: be going to, there is/there are, V + to V, V + Ving, I’d like… 

- So sánh hơn, so sánh nhất của tính từ. 

- Cách sử dụng How much, how many. 

- Danh từ số ít, số nhiều; danh từ đếm được, không đếm được. 

- Các loại động từ khiếm khuyết: can, can’t, could, couldn’t…để chỉ khả 

năng ở hiện tại, quá khứ và chỉ sự cho phép. 

- Cách sử dụng các thì thông dụng: hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn… 

- Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh: Giới từ về thời gian; giới từ chỉ vị trí. 

- Cách sử dụng đại từ trong tiếng Anh: Đại từ làm chủ ngữ và tân ngữ; Đại 

từ sở hữu; Đại từ chỉ định. 

b) Phạm vi kiến thức từ vựng 

Từ vựng về đồ vật, động vật phổ biến, các hoạt động hàng ngày, về thời 

tiết, thời gian rảnh rỗi, về con người, địa điểm,… 

Thông báo này thay thế nội dung ôn tập phần thi ngoại ngữ (tiếng Anh) tại 

mục II, phần A, Thông báo số 35/TB-HĐTDVC ngày 25/8/2022 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT về Danh mục tài liệu ôn tập và 

triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT 

năm 2021./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC tỉnh; 

- Sở Nội vụ;  

- Sở Thông tin và Truyền thông; (Đề nghị 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thành viên HĐTD; 

- Văn phòng Sở (niêm yết); 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Thí sinh dự thi vòng 1; 

- Lưu: VT, HĐTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nguyễn Công Hàm 
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