UBND HUYN CAM XUYEN
HQI BONG THI TUYEN GIAO
VIEN TIEU HQC
So: 01/TB-HDTT

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VflT NAM
BQc Ip - Tiy do - Hnh phñc
Cam Xuyên, ngày C tháng [:I ná;n 2019

THÔNG BAO
NQi dung on tip, hInh thü'c, th&i gian và dia diem thi tuyên
vông 1 vã nQi dung thi nghip vy chuyên ngãnh vông 2
giáo viên tiêu hçc nãm 2019
Can cü Quyét djnh so 4282/QD-UBND ngày 22/10/20 19 ye vic ban hành
niii quy, quy chê thi tuyn giào viên tiêu hpc nãm 2019 cOa !IJBND huyên. Hi dng
thi tuyn giáo viên tik hpc näm 2019 thông báo cu th thai gian, dja dim lam thU
tuc du thi; l phi thi; thai gian; dja dim té chUt thi; hInh thUe thi; thôi gian t chüc
các vông thi, phn thi, mon thi nhu sau:
I. Ni dung, hInh thñ'c, thôi gian, dja dim thi tuyn vbng 1:
1. Ni dung, hinh thixc: Thi trc nghim ducxc thirc hin bang hinh thtrc thi
trén may vi tjnh, gOm 3 phAn:
PhAn I: Kiên thüt chung ye pháp lut viên chU'c; chU truong, throng Mi cUa
Dáng, chInh sách, pháp 1ut cUa Nhà rnr&c và nh&ng hiêu bit co bàn v ngành giáo
due & dào tao, linh vijc giáo viên tiu hoc; chüc tràch, nhiêrn vii cUa viên chüc:
- Lut viên chrc ngày 15/11/2010.
- Nghj djnh so 27/2012/ND-CP ngày 06/4/20 12 cUa ChInh phU v xfr l k
luãt viên chirc.
- Van bàn hçip nhât 03/VBHN-BGDDT ngày 28/9/20 16 cUa B Giáo dic và
Dào tao ban hành hcrp nhât Thông tu v diu l truOng tiu hoc;
- Thông Ui so 21/2015/TTLT-BGDDT-BNV ngày 16/9/2015 cUa Bô Giáo
duc và Dào tao và B Ni vu ban hành quy djnh ma sO, chüc danh ngh nghip giáo
viên tiu hpc; - Thông tu sO 20/2018/TT-BGDDT ngày 28/9/2016 cüa Bt5 truàng B Giáo
due va Dào tao ban hành quy djnh chuân ngh nghip giáo viên eo sâ giáo due ph
thông;
- Van bàn hpp nhât so 03/VBI-IN-BGDDT ngày 28/9/20 16 cUa Bô truOng Bô
giáo duc va Dào tao ban hành hgp nhAt thông Ut 22 và Thông Ut 30 v danE giá hyc
sinE tiu hoc;
- Quyêt djnh so 1 6/2 008/QD-BGDDT ngày 16/4/2008 cUa B Giáo due và
Dào tao bàn hành quy djnh v do dUc nhà giáo;
Phn II: Ngoai ngU là tiêng Anh, trinh d ngoi ng& böc 1 theo quy djnh tai
Thông Ui so 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 cUa B Giào due và Dào tao
ban hành Khung nàng lye ngoai ng& 6 bc dUng cho Vit Nam.4-

PhAn III: Tin hoc trinh do tin hpc dat chu.n k' nàng sfr dirng cong ngh thông
tin cci bàn theo quy djnh tai Thông tu st 03/2014/fl-BTTTT ngây 11/3/2014 cüa B'5
Thông tin và Tmyn thông quy djnh ChuAn k5 nãng sü drng cong ngh thông tin.
2. Thii gian thi:
- Thôi gian xem s báo danh vâo ngày 13/12/20 19.
- Thôi gian tham dir thi: 7 giô' 30 phüt, ngày 14/12/20 19;
3. Dja diem thi: Giãng du&ng Al, Tnr&ng Dai hoc Ha Tinh co so CAm Vinh,
huyn Cam Xuyên, tinh Ha Tinh.
H. NQI dung mon thi nghip vy chuyên ngãnh t4i vông 2:
1. Ni dung:
- Dôi vOi thf sinh tham dkr vi trI dij tuyên giáo viên van hôa: Kin thixc Toán,
Ting vit; hi.rOng dn hpc sinh giái toán, lam bãi top ting vit; phucmg pháp giàng
dy toán, Tiêng vi@ trong chuang tdnh tiu h9c.
- D'i vdi thI sinh tham dr vj tn dir tuyn giáo viên tin hoc: Kiên thüc tin hoc;
phucing pháp giáng day tin hpc trong cht.rang trinh tiu hpc;
- Di vOi thI sinh tham dr vj trI dir tuyén giáo viên Th8 dic: Kiên thic th
dvc; phuung pháp giàng day th dpc trong chuong tninh tiu hpc;
2. Thôi gian, dja diem (sê thông báo sau khi có kt qua thi vông 1)
HI. L phi thi tuyên: 500.000 dng (doi vói nhüng thI sinh chin np 1 phi thi)
Hi dng thi tuyên thông báo d các thi sinh tham gia thi tuyn duoc bik/.
Noinhân:
- Nhu diéu 3;
-SàNôivu;SôGD-DT;
- IT Huyn uS', TI HDND huyn;
- Chu tich, cac PCI UBND huyen
- Các thành vién HDTT;
- Cáctrutng Tiêu hpc trén dja bàn huyn;
- IT Van hóa — Truyén thông huyn;
- UBND các xa, th1 trân
- Trang thông tin diên tfr huyn;
- PhOng Ni vçi, phông GD&DT;
- ThI sinh tharn gia th)uyén;
- Ltru: HDTT.
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