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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển  

đặc cách viên chức huyện Tràng Định năm 2018  

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi 

dưỡng đối với viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND huyện 

Tràng Định về việc tuyển dụng viên chức năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 về việc thành lập 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức huyện Tràng Định 

năm 2018; 

 Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Tràng Định quyết định hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch 

đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018, 

 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo: 

 

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch: Thực hành. 

 2. Nội dung kiểm tra, sát hạch 

 a) Về trình độ hiểu biết chung 

- Luật Viên chức (Số 58/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010); 

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 b) Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ 

- Đối với vị trí việc làm giáo viên Trung học phổ thông:  

+ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo 

dục thường xuyên;  

+ Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nộ vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông công lập. 

- Đối với vị trí việc làm giáo viên Tiểu học:  
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+ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;  

+ Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. 

* Ghi chú: Ngoài ra còn kiểm tra kiến thức chuyên ngành đối với từng 

chuyên ngành dự tuyển. 

3. Cơ cấu điểm thực hành và cách xác định người đủ điều kiện công 

nhận kết quả xét tuyển đặc cách 

a) Điểm thực hành tính theo thang điểm 100 (cho mỗi phần thi). 

- Về trình độ hiểu biết chung: Thi viết; Thời gian làm bài: 60 phút; 

- Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Thi viết; Thời gian làm bài: 60 phút. 

b) Cách xác định người đủ điều kiện công nhận kết quả xét tuyển đặc cách: 

- Thí sinh tham dự đủ 02 phần thực hành (về trình độ hiểu biết chung và 

về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ). 

- Có điểm của mỗi phần thực hành đạt từ 50 điểm trở lên. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch 

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 9 năm 2018 (Thứ 7). 

- Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Tràng Định. 

6. Thu phí, lệ phí xét đặc cách: 500.000 đồng/thí sinh/lần. 

Căn cứ Điều 4, Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công 

chức, viên chức: "Dưới 100 thí sinh, mức thu phí là 500.000 đồng/thí sinh/lần". 

7. Tài liệu ôn tập: Thí sinh chủ động tải trên trang wedsite theo nội dung 

thông báo này. 

Lưu ý: Thí sinh được kiểm tra, sát hạch mang theo chứng minh thư nhân 

dân để xuất trình trước khi đi vào kiểm tra, sát hạch. 

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch thông báo đến thí sinh được kiểm tra, sát 

hạch biết và có mặt đúng thời gian, địa điểm trên để tổ chức kiểm tra, sát hạch./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ;                
- TT HU, TT HĐND huyện;                                                                                
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐKTSH; 

- Ban giám sát; 

- Người được KTSH;    

- Cổng thông tin điện tử huyện;               

- Lưu: VT, Hồ sơ TD.              

 

 

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lương Quốc Toản 

                                   

 


