
THÔNG BÁO Về THi TuyểN GiÁO ViêN 
NGàNH GiÁO dục Và đàO TạO TP Hải dươNG Năm 2016

Căn cứ Kế hoạch số 1635/KH-UBND ngày 6-7-2016 của UBND tỉnh về tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo 
năm 2016; Công văn số 1876/CV-UBND ngày 1-8-2016 của UBND tỉnh về chỉ tiêu thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
năm 2016;

Căn cứ Công văn số 510/SNV-CCVC ngày 3-8-2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2016.

UBND TP Hải Dương thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau:
i. điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
1. điều kiện đăng ký dự tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và 

chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
2. điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.
- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình 

độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc 

có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học 
văn phòng trình độ A trở lên.

- Giáo viên Trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, đúng với cơ cấu, ngành nghề cần tuyển; có trình độ ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ 
tin học văn phòng trình độ A trở lên. Những người dự thi vào giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 1 trở lên.

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự tuyển vào giáo viên Trung học cơ sở có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với 
yêu cầu vị trí cần tuyển nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm phù hợp với yêu cầu vị 
trí việc làm cần tuyển.

ii. chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển.

iii. Hồ sơ; thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển giáo viên theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25-12-2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6-5-2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
2. địa điểm, thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Thí sinh dự thi mua, nộp hồ sơ dự tuyển tại các đơn vị sự nghiệp công lập nơi có nhu cầu cần tuyển hoặc Phòng Nội vụ.
- Thời gian mua, nộp hồ sơ dự thi từ ngày 5-8-2016 đến hết ngày 1-9-2016.
- Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20-10-2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
iV. Hình thức tuyển dụng, nội dung thi tuyển; thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
1. Hình thức tuyển dụng.
Thi tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển của từng đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Nội dung thi tuyển.
2.1. Môn thi.
a) Thi kiến thức chung;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
c) Thi ngoại ngữ;
d) Thi tin học văn phòng.
2.2. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển.
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi: Pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức 

phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển nếu có các vị trí 
việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau thì phải xây dựng các đề thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 
ngành khác nhau phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:

- Phần thi viết, thời gian làm bài 180 phút;
- Phần thi thực hành: 
+ Đối với giáo viên mầm non: Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp tổ chức hoạt động học của mẫu giáo lớp 4 tuổi thời 

gian thi là 30 phút hoặc lớp 5 tuổi thời gian thi là 35 phút theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên tiểu học: Thời gian thi là 35 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 4 

hoặc lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên trung học cơ sở: Thời gian thi là 45 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học 

(đối với cấp THCS giảng một tiết học lớp 8 hoặc lớp 9) theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
- Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên 

môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học 
văn phòng.  

c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.  
d) Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
2.3. điều kiện miễn thi một số môn.
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng thực hiện theo điều 8, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 

ngày 12-4-2012 của Chính phủ.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
3.1. Thời gian.

Thời gian khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tuyển, cụ thể như sau:
- Khai mạc kỳ thi tuyển vào chiều ngày 30-9-2016.
- Sáng 1-10-2016 thi môn kiến thức chung; chiều 1-10-2016 thi  môn ngoại ngữ; sáng 2-10-2016 thi viết chuyên môn, nghiệp vụ 

chuyên ngành; chiều 2-10-2016 thi môn tin học văn phòng.
- Tổ chức phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: từ ngày 3-10-2016 đến ngày 3-11-2016.
3.2. địa điểm. UBND TP Hải Dương sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 của UBND TP Hải Dương. Mọi phản ánh, thắc mắc, 

đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ TP Hải Dương qua số điện thoại (0320) 3.850.165 trong giờ hành chính các ngày làm việc để 
được giải đáp và hướng dẫn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THàNH PHố
                                                                                                                                                                                               Chủ tịch: Vũ TiếN PHụNG

THÔNG BÁO Về THi TuyểN GiÁO ViêN 
NGàNH GiÁO dục Và đàO TạO HuyệN Nam SÁcH Năm 2016

Căn cứ Kế hoạch số 1635/KH-UBND ngày 6-7-2016 của UBND tỉnh về tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành giáo dục và đào tạo 
năm 2016; Công văn số 1876/CV-UBND ngày 1-8-2016 của UBND tỉnh về chỉ tiêu thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
năm 2016;

Căn cứ Công văn số 510/SNV-CCVC ngày 3-8-2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2016.

UBND huyện Nam Sách thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau:
i. điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
1. điều kiện đăng ký dự tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và 

chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
2. điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.
- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình 

độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc 

có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học 
văn phòng trình độ A trở lên.

ii. chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển.

iii. Hồ sơ; thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển giáo viên theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25-12-2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6-5-2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
2. địa điểm, thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Thí sinh dự thi mua, nộp hồ sơ dự tuyển tại các đơn vị sự nghiệp công lập nơi có nhu cầu cần tuyển hoặc Phòng Nội vụ.
- Thời gian mua, nộp hồ sơ dự thi từ ngày 5-8-2016 đến hết ngày 1-9-2016.
- Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20-10-2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
iV. Hình thức tuyển dụng, môn thi, nội dung thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
1. Hình thức tuyển dụng.
Thi tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển của từng đơn vị sự nghiệp công lập.
2. môn thi.
a) Thi kiến thức chung;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
c) Thi ngoại ngữ;
d) Thi tin học văn phòng.
3. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển.
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi: Pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức 

phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển nếu có các vị trí 
việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau thì phải xây dựng các đề thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 
ngành khác nhau phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:

- Phần thi viết, thời gian làm bài 180 phút;
- Phần thi thực hành: 
+ Đối với giáo viên mầm non: Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp tổ chức hoạt động học của mẫu giáo lớp 4 tuổi thời 

gian thi là 30 phút hoặc lớp 5 tuổi thời gian thi là 35 phút theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên tiểu học: Thời gian thi là 35 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 4 

hoặc lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
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- Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên 
môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học 
văn phòng.  

c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.  
d) Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
4. Điều kiện miễn thi một số môn.
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 

ngày 12-4-2012 của Chính phủ.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
a, Thời gian.
Thời gian khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tuyển, cụ thể như sau:
- Khai mạc kỳ thi tuyển vào chiều ngày 30-9-2016.
- Sáng ngày 1-10-2016 thi môn kiến thức chung; chiều 1-10-2016 thi  môn ngoại ngữ; sáng 2-10-2016 thi viết chuyên môn, 

nghiệp vụ chuyên ngành; chiều ngày 2-10-2016 thi môn tin học văn phòng.
- Tổ chức phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Từ ngày 3-10-2016 đến ngày 3-11-2016.
b, Địa điểm. UBND huyện Nam Sách sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 của UBND huyện Nam Sách Mọi phản ánh, thắc 

mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với UBND huyện qua Phòng Nội vụ theo số điện thoại 03203.755559,  trong giờ hành chính các ngày làm 
việc để được giải đáp và hướng dẫn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUY ỆN
                                                                                                                                                                                          Chủ tịch: Bùi Văn Thăng

ThÔng BÁO Về Thi Tuyển giÁO Viên 
ngành giÁO dục Và ĐàO TạO huyện Thanh Miện năM 2016

Căn cứ Kế hoạch số 1635/KH-UBND ngày 06/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và 
Đào tạo năm 2016; Công văn số 1876/CV-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh năm 2016;

Căn cứ Công văn số 510/SNV-CCVC ngày 03/8/2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2016.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau:
i. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và 

chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.
- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình 

độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc 

có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học 
văn phòng trình độ A trở lên.

- Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, đúng với cơ cấu, ngành nghề cần tuyển; có trình độ ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ 
tin học văn phòng trình độ A trở lên. Những người dự thi vào giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 1 trở lên.

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự tuyển vào giáo viên Trung học cơ sở có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với 
yêu cầu vị trí cần tuyển nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm phù hợp với yêu cầu vị 
trí việc làm cần tuyển.

ii. chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển

iii. hồ sơ; thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
1. hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển giáo viên theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
2. Địa điểm, thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Thí sinh dự thi mua, nộp hồ sơ dự tuyển tại các đơn vị sự nghiệp công lập nơi có nhu cầu cần tuyển hoặc Phòng Nội vụ.
- Thời gian mua, nộp hồ sơ dự thi từ ngày 05/8/2016 đến hết ngày 01/9/2016.
- Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 giữa Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
iV. hình thức tuyển dụng, môn thi, nội dung thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
1. hình thức tuyển dụng.
Thi tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển của từng đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Môn thi.
a) Thi kiến thức chung;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
c) Thi ngoại ngữ;
d) Thi tin học văn phòng.
3. nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển.
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi: Pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức 
phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển nếu có các vị trí 
việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau thì phải xây dựng các đề thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 
ngành khác nhau phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:

- Phần thi viết, thời gian làm bài 180 phút;
- Phần thi thực hành: 
+ Đối với giáo viên mầm non: Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp tổ chức hoạt động học của mẫu giáo lớp 4 tuổi thời 

gian thi là 30 phút hoặc lớp 5 tuổi thời gian thi là 35 phút theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên tiểu học: Thời gian thi là 35 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 4 

hoặc lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên trung học cơ sở: Thời gian thi là 45 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học 

lớp 8 hoặc lớp 9 theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
- Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên 

môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học 
văn phòng.  

c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.  
d) Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
4. Điều kiện miễn thi một số môn.
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 

ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
a. Thời gian
Thời gian khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tuyển, cụ thể như sau:
- Khai mạc kỳ thi tuyển vào chiều ngày 30/9/2016.
- Sáng ngày 01/10/2016 thi môn Kiến thức chung; chiều ngày 01/10/2016 thi môn ngoại ngữ; sáng ngày 02/10/2016 thi viết 

chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; chiều ngày 02/10/2016 thi môn tin học văn phòng.
- Tổ chức phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 03/11/2016.
b. Địa điểm
 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện. Mọi phản 

ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Thanh Miện qua số điện thoại 0320.3736.733 - 0320.3736.530 trong 
giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
                                                                                                                                                                                                     Chủ tịch: nhữ Văn cúc

ThÔng BÁO Về Thi Tuyển giÁO Viên 
ngành giÁO dục Và ĐàO TạO huyện cẩM giàng năM 2016

Căn cứ Kế hoạch số 1635/KH-UBND ngày 06/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và 
Đào tạo năm 2016; Công văn số 1876/CV-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh năm 2016;

Căn cứ Công văn số 510/SNV-CCVC ngày 03/8/2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2016.

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau:
i. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và 

chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.
- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình 

độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc 

có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học 
văn phòng trình độ A trở lên.

ii. chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển.

iii. hồ sơ; thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
1. hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển giáo viên theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
2. Địa điểm, thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Thí sinh dự thi mua, nộp hồ sơ dự tuyển tại các trường nơi có nhu cầu cần tuyển hoặc Phòng Nội vụ.
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- Thời gian mua, nộp hồ sơ dự thi từ ngày 05/8/2016 đến hết ngày 01/9/2016.
- Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 giữa Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
IV. Hình thức tuyển dụng, môn thi, nội dung thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
1. Hình thức tuyển dụng.
Thi tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển của từng trường.
2. Môn thi.
a) Thi kiến thức chung;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
c) Thi ngoại ngữ;
d) Thi tin học văn phòng.
3. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển.
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi: Pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức 

phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển nếu có các vị trí 
việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau thì phải xây dựng các đề thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 
ngành khác nhau phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:

- Phần thi viết, thời gian làm bài 180 phút;
- Phần thi thực hành: 
+ Đối với giáo viên mầm non: Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp tổ chức hoạt động học của mẫu giáo lớp 4 tuổi thời 

gian thi là 30 phút hoặc lớp 5 tuổi thời gian thi là 35 phút theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên tiểu học: Thời gian thi là 35 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 4 

hoặc lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.  
d) Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
4. Điều kiện miễn thi một số môn.
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 

ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
a, Thời gian.
Thời gian khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tuyển, cụ thể như sau:
- Khai mạc kỳ thi tuyển vào chiều ngày 30/9/2016.
- Sáng ngày 01/10/2016 thi môn Kiến thức chung; chiều ngày 01/10/2016 thi  môn ngoại ngữ; sáng ngày 02/10/2016 thi viết 

chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; chiều ngày 02/10/2016 thi môn tin học văn phòng.
- Tổ chức phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 03/11/2016.
b, Địa điểm:
 Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng. Mọi phản 

ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện Cẩm Giàng số điện thoại 03203.781.727 trong giờ hành chính các ngày 
làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HuYệN
 Chủ tịch: TrịNH Ngọc THàNH

THÔNg BÁO Về THI TuyểN gIÁO VIêN cÁc TrườNg 
MầM NON, TIểu Học, TruNg Học cơ sở THuộc Ủy BaN 

NHâN dâN HuyệN gIa Lộc NăM 2016
Căn cứ Kế hoạch số 1635/KH-uBND ngày 06/7/2016 của uBND tỉnh Hải Dương về tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và 

Đào tạo năm 2016; Kế hoạch số 65/KH-uBND ngày 19/7/2016 của uBND huyện về tổ chức tuyển dụng giáo viên các trường Mầm non, 
Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc năm 2016; Công văn số 1876/uBND-VP ngày 01/8/2016 của uBND tỉnh 
Hải Dương về chỉ tiêu thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016;

Căn cứ Công văn số 510/SNV-CCVC ngày 03/8/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo 
viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016.

Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc thông báo thi tuyển giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2016, cụ thể 
như sau:

I. Về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo 

yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể:
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự 

tuyển viên chức:
- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình 

độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc 

có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học 
văn phòng trình độ A trở lên.

- Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, đúng với cơ cấu, ngành nghề cần tuyển; có trình độ ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ 
tin học văn phòng trình độ A trở lên. Những người dự thi vào giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 1 trở lên.

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự tuyển vào giáo viên trung học cơ sở có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với 
yêu cầu vị trí cần tuyển nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm phù hợp với yêu cầu của 
vị trí việc làm cần tuyển.

II. Về số lượng chỉ tiêu, cơ cấu cần tuyển của từng trường:
(Có biểu số lượng chỉ tiêu, cơ cấu cần tuyển của từng trường kèm theo)
III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm mua, nộp hồ sơ dự tuyển, lệ phí dự tuyển:
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên thực hiện theo Điều 2, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 15/12/2012 của Bộ Nội vụ, cụ thể gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1, ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong  thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
Hồ sơ dự tuyển của từng cá nhân được đựng trong bì kèm theo 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nhận, 02 

ảnh màu cỡ 4cm x 6cm ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau ảnh; ngoài bì ghi đầy đủ thông tin theo quy định. 
Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển viên chức lần sau.
2. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Thời gian mua, nộp hồ sơ dự thi: Từ ngày 05/8/2016 đến hết ngày 01/9/2016 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm mua, nộp hồ sơ dự thi: Thí sinh dự thi vào các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc uBND huyện Gia Lộc 

mua, nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nơi có nhu cầu tuyển dụng hoặc Phòng Nội vụ huyện; 
- Người tham gia dự tuyển nếu không trúng tuyển thì không trả lại hồ sơ và lệ phí thi tuyển.
3. Lệ phí dự tuyển: 
Lệ phí dự tuyển: 200.000 đồng/1 hồ sơ (vận dụng theo Thông tư liên tịch số 163/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của 

Liên bộ: Tài chính-Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công 
chức, viên chức).

IV. Hình thức tuyển dụng, môn thi, nội dung thi tuyển, thời gian địa điểm tổ chức thi tuyển:
1. Hình thức tuyển dụng:
Thi tuyển theo vị trí việc làm của từng đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Môn thi:
a) Thi kiến thức chung;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
c) Thi ngoại ngữ;
d) Thi tin học văn phòng.
3. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi: Pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển giáo viên 

căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 
2 phần thi:

- Phần thi viết: thời gian làm bài 180 phút.
- Phần thi thực hành:
+ Đối với giáo viên mầm non: Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp tổ chức hoạt động học của mẫu giáo lớp 4 tuổi thời 

gian thi là 30 phút hoặc lớp 5 tuổi thời gian thi là 35 phút theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
+ Đối với giáo viên tiểu học: Thời gian thi là 35 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 4 hoặc 

lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
+ Đối với giáo viên trung học cơ sở: Thời gian thi là 45 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học 

lớp 8 hoặc lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 

ngành là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ.
c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
d) Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
4. Điều kiện miễn thi một số môn
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 29/2012/

NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, cụ thể:
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:
- Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều 

kiện sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước 

ngoài ở Việt Nam.
- Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
V. Thời gian, địa điểm khai mạc kỳ thi và tổ chức thực hiện thi tuyển:
1. Thời gian:
- Khai mạc kỳ thi tuyển vào chiều ngày 30/9/2016.
- Sáng ngày 01/10/2016 thi môn Kiến thức chung; chiều ngày 01/10/2016 thi môn ngoại ngữ; sáng ngày 02/10/2016 thi viết 

chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; chiều ngày 02/10/2016 thi môn tin học văn phòng.
- Tổ chức phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 03/11/2016.
* Tổ chức phần thi thực hành thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh.
2. Địa điểm: tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (uBND huyện sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau).
Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc uBND huyện Gia Lộc năm 2016. 

Mọi phản ánh, thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện qua số điện thoại 0320.3514.396 hoặc 0320.3714.033 trong 
giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HuYệN
                                                                                                                                                                                                        Chủ tịch: Lê VăN TuấN

THÔNg BÁO Về THI TuyểN gIÁO VIêN 
NgàNH gIÁO dục Và ĐàO TạO HuyệN KIM THàNH NăM 2016

Căn cứ Kế hoạch số 1635/KH-uBND ngày 06/7/2016 của uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên 
ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016; Công văn số 1876/uBND-VP ngày 01/8/2016 của uBND tỉnh Hải Dương về chỉ tiêu thi tuyển giáo 
viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh năm 2016;

Căn cứ Công văn số 510/SNV-CCVC ngày 03/8/2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2016.

Căn cứ Kế hoạch số 874/KH-uBND ngày 03/8/2016 của Ủy ban nhân dân huyện  Kim Thành về tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành 
Giáo dục và Đào tạo năm 2016;

Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành thông báo chỉ tiêu, cơ cấu, thời gian xét tuyển xét tuyển đặc cách giáo viên, cụ thể như sau:
Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành thông báo  thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau:

Thoâng tin - quaûng caùo



I. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: 
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký 

dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. 
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với 

quy định của pháp luật.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2.  Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:
- Giáo viên Mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình 

độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
- Giáo viên Tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc 

có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học 
văn phòng trình độ A trở lên.

- Giáo viên Trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, đúng cơ cấu, ngành nghề cần tuyển; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 
hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin 
học văn phòng trình độ A trở lên. Những người dự thi vào giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 1 trở lên.

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự tuyển vào giáo viên trung học cơ sở có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với 
yêu cầu vị trí cần tuyển nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm phù hợp với yêu cầu vị 
trí việc làm cần tuyển.

II. Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng

III. Hồ sơ, thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNv ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại 

Thông tư số14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
Hồ sơ của từng cá nhân được đựng trong bì cỡ 24cm x 34cm; ngoài bì ghi rõ họ, tên và đầy đủ các thông tin theo quy định. 
2. Địa điểm, thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Thí sinh dự thi mua, nộp hồ sơ dự tuyển tại các đơn vị sự nghiệp công lập nơi có nhu cầu cần tuyển hoặc Phòng Nội vụ.
- Thời gian mua, nộp hồ sơ dự thi từ ngày 05/8/2016 đến hết ngày 01/9/2016 (trong giờ hành chính).
- Lệ phí dự tuyển: 200.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.
IV. Hình thức tuyển dụng, môn thi, nội dung thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
1. Hình thưc thuyển dụng:  
Thi tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển của từng đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Môn thi
a) Thi kiến thức chung;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
c) Thi ngoại ngữ;
d) Thi tin học văn phòng.
3. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi: Pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức 

phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển nếu có các vị trí 
việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau thì phải xây dựng các đề thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 
ngành khác nhau phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:

- Phần thi viết, thời gian làm bài 180 phút;
- Phần thi thực hành: 
+ Đối với giáo viên mầm non: Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp tổ chức hoạt động học của mẫu giáo lớp 4 tuổi thời 

gian thi là 30 phút hoặc lớp 5 tuổi thời gian thi là 35 phút theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên tiểu học: Thời gian thi là 35 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 4 

hoặc lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên trung học cơ sở: Thời gian thi là 45 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học 

(đối với cấp THCS giảng một tiết học lớp 8 hoặc lớp 9) theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
- Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên 

môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học 
văn phòng.  

c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.  
d) Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
4. Điều kiện miễn thi một số môn
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:
a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều 

kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước 

ngoài ở Việt Nam.
b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển
a, Thời gian.
Thời gian khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tuyển, cụ thể như sau:
- Khai mạc kỳ thi tuyển vào chiều ngày 30/9/2016.
- Sáng ngày 01/10/2016 thi môn Kiến thức chung; chiều ngày 01/10/2016 thi môn ngoại ngữ; sáng ngày 02/10/2016 thi viết 

chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; chiều ngày 02/10/2016 thi môn tin học văn phòng.
- Tổ chức phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 03/11/2016.
b, Địa điểm. Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành.  Mọi phản 

ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện Kim Thành số điện thoại 03203.720.209 trong giờ hành chính các ngày 
làm việc để được giải đáp và hướng dẫn. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
                                                                                                                                                                                                        Chủ tịch: Vũ ĐìNH TĩNH

THÔNG BÁO Về THI TuyểN GIÁO VIêN 
NGàNH GIÁO dục Và ĐàO TạO HuyệN KINH MÔN NăM 2016

Căn cứ Kế hoạch số 1635/KH-UBND ngày 06/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và 
Đào tạo năm 2016; Công văn số 1876/CV-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh năm 2016;

Căn cứ Công văn số 510/SNV-CCVC ngày 03/8/2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2016.

Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau:
I. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và 

chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.
- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình 

độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc 

có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học 
văn phòng trình độ A trở lên.

- Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, đúng với cơ cấu, ngành nghề cần tuyển; có trình độ ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ 
tin học văn phòng trình độ A trở lên. Những người dự thi vào giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 1 trở lên.

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự tuyển vào giáo viên Trung học cơ sở có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với 
yêu cầu vị trí cần tuyển nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm phù hợp với yêu cầu vị 
trí việc làm cần tuyển.

II. chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển.

III. Hồ sơ; thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển giáo viên theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
2. Địa điểm, thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Thí sinh dự thi mua, nộp hồ sơ dự tuyển tại các đơn vị sự nghiệp công lập nơi có nhu cầu cần tuyển hoặc Phòng Nội vụ.
- Thời gian mua, nộp hồ sơ dự thi từ ngày 05/8/2016 đến hết ngày 01/9/2016.
- Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 giữa Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
IV. Hình thức tuyển dụng, môn thi, nội dung thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
1. Hình thức tuyển dụng.
Thi tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển của từng đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Môn thi.
a) Thi kiến thức chung;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
c) Thi ngoại ngữ;
d) Thi tin học văn phòng.
3. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển.
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi: Pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức 

phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển nếu có các vị trí 
việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau thì phải xây dựng các đề thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 
ngành khác nhau phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:

- Phần thi viết, thời gian làm bài 180 phút;
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- Phần thi thực hành: 
+ Đối với giáo viên mầm non: Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp tổ chức hoạt động học của mẫu giáo lớp 4 tuổi thời 

gian thi là 30 phút hoặc lớp 5 tuổi thời gian thi là 35 phút theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên tiểu học: Thời gian thi là 35 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 4 

hoặc lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên trung học cơ sở: Thời gian thi là 45 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học 

(đối với cấp THCS giảng một tiết học lớp 8 hoặc lớp 9) theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
- Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 

ngành là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ.  
c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.  
d) Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
4. Điều kiện miễn thi một số môn.
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 

ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
a, Thời gian:
Thời gian khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tuyển, cụ thể như sau:
- Khai mạc kỳ thi tuyển vào chiều ngày 30/9/2016.
- Sáng ngày 01/10/2016 thi môn Kiến thức chung; chiều ngày 01/10/2016 thi  môn ngoại ngữ; sáng ngày 02/10/2016 thi viết 

chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; chiều ngày 02/10/2016 thi môn tin học văn phòng.
- Tổ chức phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 03/11/2016.
b, Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn. Mọi phản 

ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện Kinh Môn số điện thoại 03203.535.045 hoặc điện thoại Di động: Trưởng 
phòng Nội vụ: DĐ 0984.680.686 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HuYệN
                                                                                                                                                                                                           Chủ tịch: NguyễN Thị Liễu

ThÔNg BÁO Về Thi TuyểN giÁO ViêN 
NgàNh giÁO dục Và ĐàO TạO huyệN BìNh giaNg Năm 2016

Căn cứ Kế hoạch số 1635/KH-uBND ngày 06/7/2016 của uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và 
Đào tạo năm 2016; Công văn số 1876/CV-uBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh năm 2016; Kế hoạch số 38/KH-uBND ngày 22/7/2016 của uỷ ban nhân dân huyện Bình Giang về việc thi tuyển viên 
chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang năm 2016;

Căn cứ Công văn số 510/SNV-CCVC ngày 03/8/2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2016;

Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau:
i. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và 

chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.
- Giáo viên Mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình 

độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
- Giáo viên Tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc 

có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học 
văn phòng trình độ A trở lên.

- Giáo viên Trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, đúng với cơ cấu, ngành nghề cần tuyển; có trình độ ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ 
tin học văn phòng trình độ A trở lên. Những người dự thi vào giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 1 trở lên.

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự tuyển vào giáo viên Trung học cơ sở có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với 
yêu cầu vị trí cần tuyển nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm phù hợp với yêu cầu vị 
trí việc làm cần tuyển.

ii. chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển.

iii. hồ sơ; thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
1. hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển giáo viên theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
2. Địa điểm, thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Thí sinh dự thi mua và nộp hồ sơ dự tuyển tại các đơn vị sự nghiệp công lập nơi có nhu cầu cần tuyển hoặc Phòng Nội vụ huyện 

Bình Giang.
- Thời gian mua, nộp hồ sơ dự thi từ ngày 05/8/2016 đến hết ngày 01/9/2016.
- Lệ phí dự tuyển: 200.000đ. 
iV. hình thức tuyển dụng, môn thi, nội dung thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
1. hình thức tuyển dụng.
Thi tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển của từng đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Nội dung thi tuyển.
2.1. môn thi.
a) Thi kiến thức chung;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;

c) Thi ngoại ngữ;
d) Thi tin học văn phòng.
2.2. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển.
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi: Pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức 

phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển nếu có các vị trí 
việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau thì phải xây dựng các đề thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 
ngành khác nhau phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:

- Phần thi viết, thời gian làm bài 180 phút;
- Phần thi thực hành: 
+ Đối với giáo viên mầm non: Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp tổ chức hoạt động học của mẫu giáo lớp 4 tuổi thời 

gian thi là 30 phút hoặc lớp 5 tuổi thời gian thi là 35 phút theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên tiểu học: Thời gian thi là 35 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 4 

hoặc lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên trung học cơ sở: Thời gian thi là 45 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học 

(đối với cấp THCS giảng một tiết học lớp 8 hoặc lớp 9) theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
- Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên 

môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học 
văn phòng.  

c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.  
d) Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
2.3. Điều kiện miễn thi một số môn.
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 

ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
3.1. Thời gian.
Thời gian khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tuyển, cụ thể như sau:
- Khai mạc kỳ thi tuyển vào chiều ngày 30/9/2016.
- Sáng ngày 01/10/2016 thi môn Kiến thức chung; chiều ngày 01/10/2016 thi  môn ngoại ngữ; sáng ngày 02/10/2016 thi viết 

chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; chiều ngày 02/10/2016 thi môn tin học văn phòng.
- Tổ chức phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 03/11/2016.
3.2. Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang. Mọi phản 

ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Bình Giang qua số điện thoại: 03203.776360 trong giờ hành chính các 
ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

                                                                                                                                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HuYệN
Chủ tịch: NguyễN TruNg KiêN

ThÔNg BÁO TuyểN dụNg giÁO ViêN 
NgàNh giÁO dục Và ĐàO TạO huyệN Tứ Kỳ Năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 1635/KH-uBND  ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về tổ chức tuyển dụng 
giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2016; Kế hoạch số 65/KH-uBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Tứ 
Kỳ về tổ chức tuyển dụng giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong huyện năm 2016, 

Căn cứ Công văn số 510/SNV-CCVC ngày 03/8/2016 của Sở Nội vụ tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành 
GD-ĐT năm 2016;

Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ thông báo tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau:
i. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng; 
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với từng chức danh dự tuyển;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
a. giáo viên mầm non: 
- Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; 
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
b. giáo viên tiểu học: 
- Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục trở lên; 
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
c. giáo viên trung học cơ sở: 
- Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, đúng với cơ cấu, ngành nghề cần tuyển; 
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
- Những người dự thi vào giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 1 trở lên.
Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự tuyển vào giáo viên trung học cơ sở có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với 

yêu cầu của vị trí cần tuyển nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm phù hợp với yêu cầu 
của vị trí việc làm cần tuyển.

ii. chỉ tiêu, cơ cấu giáo viên cần tuyển 
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 356 chỉ tiêu
1. Khối mầm non: 260 chỉ tiêu
2. Khối tiểu học: 70 chỉ tiêu
3. Khối trung học cơ sở: 26 chỉ tiêu
(Có biểu số lượng chỉ tiêu, cơ cấu cần tuyển của từng trường kèm theo)
Chi tiết về chỉ tiêu, cơ cấu ngành nghề giáo viên cần tuyển được đăng tải trên Báo Hải Dương, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Hải Dương, Cổng thông tin điện tử của uỷ ban nhân dân huyện - địa chỉ tuky.haiduong.gov.vn và được niêm yết công khai tại trụ sở 
uBND huyện (Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện); trụ sở của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có nhu cầu 
tuyển dụng.

iii. hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
1. hồ sơ dự tuyển giáo viên gồm:
a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1, ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ 

Nội vụ;
b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong  thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa tuyến huyện trở lên cấp trong thời hạn không quá 6 tháng tính đến ngày nộp 

Thoâng tin - quaûng caùo



hồ sơ dự tuyển;
e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
f. 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nhận; 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm chụp trong thời gian gần nhất ghi rõ họ tên, 

ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh.
Hồ sơ dự tuyển của từng cá nhân được đựng trong bì cỡ 24cm x 34cm; ngoài bì ghi đầy đủ thông tin theo quy định.
2. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ
- Thời gian bán, nhận hồ sơ: Từ ngày 05/8/2016 đến hết ngày 01/9/2016 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán, nhận hồ sơ: người có nhu cầu dự thi vào các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND huyện mua, nộp 

hồ sơ trực tiếp tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nơi có nhu cầu tuyển dụng hoặc Phòng Nội vụ huyện; người có nhu cầu dự 
thi chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí việc làm ở một trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nơi có chỉ tiêu thi tuyển.

- Người tham gia dự tuyển nếu không trúng tuyển thì không được trả lại hồ sơ và lệ phí thi tuyển.
3. Lệ phí thi tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ; thí sinh nộp lệ phí khi nộp hồ sơ thi tuyển. 
IV. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
V. Các môn thi, hình thức thi, thời gian thi và nội dung thi
1. Về các môn thi, hình thức, nội dung thi và thời gian làm bài thi
1.1. Các môn thi
- Thi kiến thức chung;
- Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
- Thi ngoại ngữ;
- Thi tin học văn phòng.
1.2. Hình thức, nội dung thi và thời gian làm bài thi
a. Thi kiến thức chung: thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi: Pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
b. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển giáo viên phải 

căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển nếu có các vị trí việc 
làm yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau thì phải xây dựng các đề thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 
ngành khác nhau phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

 Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:
- Phần thi viết: thời gian làm bài 180 phút;
- Phần thi thực hành:
+ Đối với giáo viên mầm non: thí sinh dự tuyển trực tiếp lên lớp tổ chức hoạt động học của mẫu giáo lớp 4 tuổi, thời gian thi là 30 

phút hoặc lớp 5 tuổi, thời gian thi là 35 phút theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
+ Đối với giáo viên tiểu học: thí sinh dự tuyển trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 4 hoặc lớp 5, thời gian thi là 35 phút theo 

chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
+ Đối với giáo viên trung học cơ sở: thí sinh dự tuyển trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 8 hoặc lớp 9, thời gian thi là 45 phút 

theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên 

môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học 
văn phòng.

c. Thi ngoại ngữ: thi viết, thời gian 60 phút, thi 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
d. Thi tin học văn phòng: thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
2. Điều kiện miễn thi một số môn
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng trong các trường hợp sau:
a. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều 

kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước 

ngoài ở Việt Nam.
b. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
VI. Thời gian, địa điểm hướng ôn thi và thi tuyển
1. Ôn thi
- Thời gian: trước ngày 15/9/2016.
- Địa điểm hướng dẫn ôn thi: Ủy ban nhân dân huyện sẽ có thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.
2. Khai mạc và tổ chức thi
a. Thời gian, địa điểm khai mạc kỳ thi: 
- Thời gian khai mạc: vào 14 giờ 00 phút, ngày 30/9/2016.
- Địa điểm khai mạc: Nhà đa năng - Trường THCS Phan Bội Châu.
b. Thời gian, địa điểm thi các môn kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học và thi viết chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:
- Ngày 01/10/2016: 
+ Sáng thi môn kiến thức chung;
+ Chiều thi môn ngoại ngữ.
- Ngày 02/10/2016:
+ Sáng thi viết chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; 
+ Chiều thi môn tin học văn phòng.
- Địa điểm thi: tại Trường THPT Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (nếu có thay đổi sẽ thông báo tới các thí sinh sau).
c. Thời gian, địa điểm thi của phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Hội đồng tuyển dụng huyện sẽ thông báo 

cụ thể đến các thí sinh đủ điều kiện dự thi sau.
VII. Cách tính điểm
Cách tính điểm thực hiện theo Điều 9, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, cụ thể:
a. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
b. Điểm các bài thi được tính như sau:
- Thi kiến thức chung: tính hệ số 1.
- Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: phần thi viết tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2.

c. Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Trường hợp người 
dự tuyển thi ngoại ngữ, thi tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi, trừ trường 
hợp ngoại ngữ và công nghệ thông tin là phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

VIII. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức
a. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi theo quy định, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và 

được xác định theo nguyên tắc: người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển 
dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài 
thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 
ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên 
như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
- Thương binh;
- Người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Con thương binh;
- Con của người hưởng chính sách như thương binh;
- Người dân tộc ít người;
- Đội viên thanh niên xung phong;
- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
- Người dự tuyển là nữ.
c. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 

tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện Tứ Kỳ, số điện thoại 03203.744218; 03203.746555 hoặc 

số điện thoại di động 0913.255.768 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.
Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Chủ tịch: NguyễN NgọC Sẫm

THÔNg BÁO Về THI TuyểN gIÁO VIêN 
NgàNH gIÁO dụC Và ĐàO TạO HuyệN THaNH Hà Năm 2016

Căn cứ Kế hoạch số 1635/KH-UBND ngày 06/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và 
Đào tạo năm 2016; Công văn số 1876/CV-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh năm 2016;

Căn cứ Công văn số 510/SNV-CCVC ngày 03/8/2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2016;

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau:
I. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và 

chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.
- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình 

độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Tiểu học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc 

có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học 
văn phòng trình độ A trở lên.

- Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên, đúng với cơ cấu, ngành nghề cần tuyển; có trình độ ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ 
tin học văn phòng trình độ A trở lên. Những người dự thi vào giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 1 trở lên.

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự tuyển vào giáo viên Trung học cơ sở có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với 
yêu cầu vị trí cần tuyển nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm phù hợp với yêu cầu vị 
trí việc làm cần tuyển.

II. Chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển.

III. Hồ sơ; thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển giáo viên theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
2. Địa điểm, thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Thí sinh dự thi mua, nộp hồ sơ dự tuyển tại các đơn vị sự nghiệp công lập nơi có nhu cầu cần tuyển hoặc Phòng Nội vụ huyện.
- Thời gian mua, nộp hồ sơ dự thi từ ngày 05/8/2016 đến hết ngày 01/9/2016.
- Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 giữa Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
IV. Hình thức tuyển dụng, môn thi, nội dung thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
1. Hình thức tuyển dụng.
Thi tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển của từng đơn vị sự nghiệp công lập.
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2. Môn thi.
a) Thi kiến thức chung;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
c) Thi ngoại ngữ;
d) Thi tin học văn phòng.
3. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển.
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi: Pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức 

phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển nếu có các vị trí 
việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau thì phải xây dựng các đề thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 
ngành khác nhau phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:

- Phần thi viết, thời gian làm bài 180 phút;
- Phần thi thực hành: 
+ Đối với giáo viên mầm non: Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp tổ chức hoạt động học của mẫu giáo lớp 4 tuổi thời 

gian thi là 30 phút hoặc lớp 5 tuổi thời gian thi là 35 phút theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên tiểu học: Thời gian thi là 35 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 4 

hoặc lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên trung học cơ sở: Thời gian thi là 45 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học 

(đối với cấp THCS giảng một tiết học lớp 8 hoặc lớp 9) theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
- Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 

ngành là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ.  
c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.  
d) Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
4. Điều kiện miễn thi một số môn.
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 

ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
a, Thời gian:
Thời gian khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tuyển, cụ thể như sau:
- Khai mạc kỳ thi tuyển vào chiều ngày 30/9/2016.
- Sáng ngày 01/10/2016 thi môn Kiến thức chung; chiều ngày 01/10/2016 thi  môn ngoại ngữ; sáng ngày 02/10/2016 thi viết 

chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; chiều ngày 02/10/2016 thi môn tin học văn phòng.
- Tổ chức phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 03/11/2016.
b, Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà, mọi phản ánh, 

thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện số điện thoại cơ quan 03203.607.205 hoặc điện thoại Di động: Trưởng phòng: DĐ 
0904.157.367; Phó trưởng phòng: DĐ 01236698818 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
                                                                                                                                                                                                       Chủ tịch: NguyễN VăN Lực

THÔNg BÁO Về THi TuyểN giÁO ViêN 
NgàNH giÁO dục Và ĐàO TạO THị xã cHí LiNH NăM 2016
Căn cứ Kế hoạch số 1635/KH-UBND ngày 06/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và 

Đào tạo năm 2016; Công văn số 1876/CV-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh năm 2016;

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh về việc tuyển dụng giáo viên 
ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016;

Căn cứ Công văn số 510/SNV-CCVC ngày 03/8/2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2016,

Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau:
i. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và 

chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.
- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình 

độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc 

có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học 
văn phòng trình độ A trở lên.

- Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, đúng với cơ cấu, ngành nghề cần tuyển; có trình độ ngoại ngữ 
bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ 
tin học văn phòng trình độ A trở lên. Những người dự thi vào giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 1 trở lên.

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự tuyển vào giáo viên Trung học cơ sở có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với 
yêu cầu vị trí cần tuyển nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm phù hợp với yêu cầu vị 
trí việc làm cần tuyển.

ii. chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển.

iii. Hồ sơ; thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển giáo viên theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
2. Địa điểm, thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Thí sinh dự thi mua, nộp hồ sơ dự tuyển tại các đơn vị sự nghiệp công lập nơi có nhu cầu cần tuyển hoặc Phòng Nội vụ.
- Thời gian mua, nộp hồ sơ dự thi từ ngày 05/8/2016 đến hết ngày 01/9/2016.
- Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 giữa Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
iV. Hình thức tuyển dụng, môn thi, nội dung thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
1. Hình thức tuyển dụng.
Thi tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển của từng đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Môn thi.
a) Thi kiến thức chung;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
c) Thi ngoại ngữ;
d) Thi tin học văn phòng.
3. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển.
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi: Pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức 

phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển nếu có các vị trí 
việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau thì phải xây dựng các đề thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 
ngành khác nhau phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:

- Phần thi viết, thời gian làm bài 180 phút;
- Phần thi thực hành: 
+ Đối với giáo viên mầm non: Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp tổ chức hoạt động học của mẫu giáo lớp 4 tuổi thời 

gian thi là 30 phút hoặc lớp 5 tuổi thời gian thi là 35 phút theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên tiểu học: Thời gian thi là 35 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 4 

hoặc lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên trung học cơ sở: Thời gian thi là 45 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học 

(đối với cấp THCS giảng một tiết học lớp 8 hoặc lớp 9) theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
- Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên 

môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học 
văn phòng.  

c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.  
d) Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
4. Điều kiện miễn thi một số môn.
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 

ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
a, Thời gian: Thời gian khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tuyển, cụ thể như sau:
- Khai mạc kỳ thi tuyển vào chiều ngày 30/9/2016.
- Sáng ngày 01/10/2016 thi môn Kiến thức chung; chiều ngày 01/10/2016 thi  môn ngoại ngữ; sáng ngày 02/10/2016 thi viết 

chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; chiều ngày 02/10/2016 thi môn tin học văn phòng.
- Tổ chức phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 03/11/2016.
b) Địa điểm: Ủy ban nhân dân thị xã sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh.
Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ thị xã  số điện thoại 0320.3882.228 hoặc DĐ 01233.849.566 

trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THị xã

                                                                                                                                                                                                        Chủ tịch: NguyễN Đức Hóa

THÔNg BÁO Về THi TuyểN giÁO ViêN 
NgàNH giÁO dục Và ĐàO TạO HuyệN NiNH giaNg NăM 2016

Căn cứ Kế hoạch số 1635/KH-UBND ngày 06/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và 
Đào tạo năm 2016; Công văn số 1876/CV-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh năm 2016;

Căn cứ Công văn số 510/SNV-CCVC ngày 03/8/2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2016.

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau:
i. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức 

danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.
- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình 

độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc 

có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn 
phòng trình độ A trở lên.

- Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, đúng với cơ cấu, ngành nghề cần tuyển; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 
hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học 
văn phòng trình độ A trở lên. Những người dự thi vào giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 1 trở lên.

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự tuyển vào giáo viên Trung học cơ sở có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với yêu 
cầu vị trí cần tuyển nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm phù hợp với yêu cầu vị trí việc 
làm cần tuyển.

ii. chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển.
(Có biểu chỉ tiêu, cơ cấu chi tiết kèm theo)
iii. Hồ sơ; thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển giáo viên theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường 

hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông 

tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
2. Địa điểm, thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Thí sinh dự thi mua, nộp hồ sơ dự tuyển tại các đơn vị sự nghiệp công lập nơi có nhu cầu cần tuyển hoặc Phòng Nội vụ.
- Thời gian mua, nộp hồ sơ dự thi từ ngày 05/8/2016 đến hết ngày 01/9/2016.
- Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 giữa Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ là: 

200.000 đồng/thí sinh dự thi.
iV. Hình thức tuyển dụng, môn thi, nội dung thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
1. Hình thức tuyển dụng.
Thi tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển của từng đơn vị sự nghiệp công lập.

Thoâng tin - quaûng caùo
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2. Môn thi.
a) Thi kiến thức chung;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
c) Thi ngoại ngữ;
d) Thi tin học văn phòng.
3. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển.
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi: Pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức phải 

căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển nếu có các vị trí việc làm 
yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau thì phải xây dựng các đề thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác 
nhau phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:

- Phần thi viết, thời gian làm bài 180 phút;
- Phần thi thực hành: 
+ Đối với giáo viên mầm non: Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp tổ chức hoạt động học của mẫu giáo lớp 4 tuổi thời gian 

thi là 30 phút hoặc lớp 5 tuổi thời gian thi là 35 phút theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên tiểu học: Thời gian thi là 35 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 4 hoặc 

lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
+  Đối với giáo viên trung học cơ sở: Thời gian thi là 45 phút. Nội dung thi phần thực hành là trực tiếp lên lớp giảng một tiết học (đối 

với cấp THCS giảng một tiết học lớp 8 hoặc lớp 9) theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
- Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, 

nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng.  
c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.  
d) Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
4. Điều kiện miễn thi một số môn.
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 

ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
a, Thời gian.
Thời gian khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tuyển, cụ thể như sau:
- Khai mạc kỳ thi tuyển vào chiều ngày 30/9/2016.
- Sáng ngày 01/10/2016 thi môn Kiến thức chung; chiều ngày 01/10/2016 thi  môn ngoại ngữ; sáng ngày 02/10/2016 thi viết chuyên 

môn, nghiệp vụ chuyên ngành; chiều ngày 02/10/2016 thi môn tin học văn phòng.
- Tổ chức phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 03/11/2016.
b, Địa điểm. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang. Mọi phản 

ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ qua số điện thoại 0320.3763538 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được 
giải đáp và hướng dẫn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HuYệN
                                                                                                                                                                                                      Chủ tịch: NguyễN TiếN TầNg

THÔNg BÁO Về THi TuyểN giÁO ViêN 
NgàNH giÁO dục Và ĐàO TạO cÁc ĐơN Vị Trực THuộc 

Sở giÁO dục Và ĐàO TạO NăM 2016
Căn cứ Kế hoạch số 1635/KH-uBND ngày 06/7/2016 của uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và 

Đào tạo năm 2016; Công văn số 1876/CV-uBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh năm 2016;

Căn cứ Công văn số 510/SNV-CCVC ngày 03/8/2016 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2016.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thi tuyển giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở năm 2016, cụ thể như sau:
i. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức 

danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.
Giáo viên trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Tốt nghiệp đại học sư phạm 

trở lên, đúng với cơ cấu, ngành nghề cần tuyển; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B), trình độ tin học đạt 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên. Những người dự thi vào giáo 
viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 2 trở lên.

Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên dự tuyển vào giáo viên trung học phổ thông và giáo viên ở Trung tâm giáo dục thường xuyên 
có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với yêu cầu vị trí cần tuyển nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có 
chứng chỉ sư phạm phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

ii. chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển.
(Có biểu chỉ tiêu, cơ cấu chi tiết kèm theo)
iii. Hồ sơ; thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển giáo viên theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường 

hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông 
tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
2. Địa điểm, thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Thí sinh dự thi mua, nộp hồ sơ dự tuyển tại các đơn vị sự nghiệp công lập nơi có nhu cầu cần tuyển hoặc Phòng Tổ chức cán bộ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian mua, nộp hồ sơ dự thi từ ngày 05/8/2016 đến hết ngày 01/9/2016.
- Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 giữa Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
IV. Hình thức tuyển dụng, nội dung thi tuyển; Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
1. Hình thức tuyển dụng.
Thi tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển của từng đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Nội dung thi tuyển.
2.1. Môn thi.
a) Thi kiến thức chung;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
c) Thi ngoại ngữ;
d) Thi tin học văn phòng.
2.2. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển.
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung thi: Pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức phải 

căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển nếu có các vị trí việc làm 
yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau thì phải xây dựng các đề thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác 
nhau phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 2 phần thi:

- Phần thi viết, thời gian làm bài 180 phút;
- Phần thi thực hành: 
- Đối với giáo viên trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên: Thời gian thi là 45 phút. Nội dung thi phần thực hành là 

trực tiếp lên lớp giảng một tiết học lớp 10 hoặc lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định 

- Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, 
nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng.  

c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.  
d) Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
2.3. Điều kiện miễn thi một số môn.
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 

ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.
3.1. Thời gian.
Thời gian khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tuyển, cụ thể như sau:
- Khai mạc kỳ thi tuyển vào chiều ngày 30/9/2016.
- Sáng ngày 01/10/2016 thi môn Kiến thức chung; chiều ngày 01/10/2016 thi  môn ngoại ngữ; sáng ngày 02/10/2016 thi viết chuyên 

môn, nghiệp vụ chuyên ngành; chiều ngày 02/10/2016 thi môn tin học văn phòng.
- Tổ chức phần thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 03/11/2016.
3.2. Địa điểm. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Mọi phản ánh, thắc mắc, 

đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại 03203 855256 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải 
đáp và hướng dẫn.

Giám đốc: Vũ VăN LươNg

Thoâng tin - quaûng caùo
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