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KE HOACH
Tuyn diing giáo viên tiu h9c nãm 2019
Can ctr Nghj dnh s 29/201 2/ND-CP ngây 12/4/2012 ca Chinh phü v tuyn
dyng, sir dçing vã qun 1 viên chtrc; Nghi djnh s 161/201 8/ND-CP ngày 21/9/2018
cüa ChInh phü v vic s'Cra di, b sung mt s quy djnh v tuyn dyng cong chüc, viên
cht'rc, nâng ngch cong chirc, thàng hng viên chCrc và thirc hin ch d hçp dng mt
s loai cOng vic trong Ca quan hành chinh nha nuó'c, dan vj sr nghiêp cong lip;
Can cir các Thông tu cUa B Ni vi: s 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012
huó'ng dn v tuyn dung, k k& hcip dng lam vic vá dn bü chi phi dào tao, bi
duog di vó'i viên chirc; s 03/2 019/TT-BNV ngày 1 4/5/2019 cüa B Ni vi v
vic sira d&, b sung mt s quy djnh v tuyn ding cOng chrc, viên chüc vâ thrc
hin mt s ch d hp dng mt s loai cOng vic trong co quan hânh chInh nhà
nuó'c, don vi sir nghip cong lap; s 21/2015/TTLT-BGDDT.BNY ngày
16/9/2015 cüa B Giáo dijc và Dâo tao - B Ni vii huó'ng dn chüc nang ngh
nghiep giáo viên tiu h9c; Van ban s 159/NGCBQLCSGD.NG ngày 25/2/2016
cüa Cijc Nha giáo và Can b quân l co so' giáo dc B Giáo diic và Dào tao v
vic trin khai thrc hin ma s, tiêu chun chirc danh ngh nghiêp giáo viên, mm
non, tiu hpc, trung hpc co so', trung h9c ph thông
Can cr Quyt djnh s 44/2 013/QD-UBND ngày 1 7/1 1/2013 cüa U ban
nhân dan tinh Ha Ti'nh v vic ban hành quy djnh quãn l t cht'rc b may, biên
ch và can b, cOng chirc, viên chirc;
Thirc hin Cong van s 5780/UBND-NC1 ngày 30/8/20 19 cüa Uy ban nhân
dan tinh v vic tuyn dung giáo viên; Cong van 1224/SNV-CCVC ngây
04/9/20 19 cüa So' Ni vii v vic huó'ng dn tuyn diing giáo viên tiu h9c. UBND
huyn ban hành k hoach tuyn ding giáo viên tiu h9c huyn nam 2019 nhu sau:
I. NGUYEN TAC TUYEN DUNG
1. Vic tuyn ding giáo viên tiu h9c thrçc thrc hin theo Quy ch tuyn
ding viên chrc ban hành kern theo Thông tu s 15/2 012/TT-BNV ngày
25/1 2/20 12 huo'ng dn v tuyn dyng, k kt hçip dng lam vic và dn bü chi phi
dào tao, bi dirO'ng dM vO'i viên chrc; Thông tu s 03/2019/TT-BNV ngây
14/5 /2019 cüa Bô Ni vii v vic sira di, b sung mt s quy djnh v tuyn dyng
cong chirc, viên chirc vâ thi.rc hiên mt s ch d hçp dng mt so loai cong vic
trong co quan hành chInh nhà nuó'c, don vj sr nghip cOng lap; Thông tu so
2 1/2 015/TTLTBGDDTBNY ngày 1 6/9/2015 cüa B Giáo dic và Dâo tao - B
Ni vii huo'ng dn chü'c nãng ngh nghip giáo viên tiu h9c;
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2. Vic tuyn dung giáo viên tiu hoc phái can cu1r vào so 1uçng ngutYi lam
viêc duoc giao, nhu cu, vi tn viêc lam con thiu cüa tàng ctcn v.
3. Bâo dam cong khai, minh bach, khách quan và dung pháp 1ut.
4. Tuyn ch9n dñng nguOi dáp u1rng yêu cu nhim vu, vj trI vic lam vá
chu1rc danh ngh nghip.
II. CHi TIEU TUYEN DVNG, TIEU CHUAN, JJIEU KIN BANG KY
DU TUYEN:
X
1. Chi tieu tuyen ding giao vien tieu h9c: V tn viçc lam gan vrn cac
nhim vv hott dng ngh nghip Giáo viên tiu h9c (chu1rc danh giáo viên tiu h9c
hang IV): gm 50 chi tiêu:
1.1. Giáo viên dy van hóa tiu h9c: 46 chi tiêu.
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1.2. Giáo viên dy tin hoc: 04 chi tiêu
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2. Tiêu chun, diu kin dàng k dr tuyn:
2.1. Ngui có dü các diu kiên sau day không phân biêt dan tôc, nam - n,
thành phn xã hi, tin nguO'ng, ton giáo duc dang k di.r tuyn:
- Co quc tjch Viêt Nam và Cu trü tai Vit Nam;
-Dü18tuitr1ên
- Co dcm dàng k)2 vâ phiu dang k dir tuyn; có 1 ljch rO rang;
- Dü sü'c khóe d thuc hiên nhiêm vu;
- Co bang tt nghip Trung cp trâ len, chuyên ngành c th nhu sau:
+ Di vi giáo vien dy van hóa: Chuyên ngành su phm Tiu h9c.
+ Di vi giáo viên day tin hçc: Chuyên ngành su phm Tin, SP Toán - tin.
2.2. Tiêu chun chi'rc danh ngh nghip v trInh d ngoi ngtt, trInh d tin
hpc giáo vien tiu h9c hang IV:
- Co trInh do ngoai ngü bâc 1 theo quy djnh ti Thông tu s 01/2014/TTBGDDT ngày 24/01/2014 cüa Bô Giáo dc và Dào to ban hành Khung nãng 1irc
ngoai ngü 6 bc dñng cho Viêt Nam hoc có chirng chi ting dan tc di vói
nhng vj trI vic lam yêu cu sr dcing ting dan tc;
- Co trInh d tin h9c dt chun k nàng sà diing cong ngh thông tin co ban
theo quy djnh ti Thông tu s 03/2 014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cüa B Thông
tin vâ Truyn thông quy djnh Chun k nàng sir diing cong ngh thông tin.
3. Nhfrng ngithi san day không dirçc dáng k dr tuyn
a) Mt hoc bj hn ch näng [crc hành vi dan sr;
b) Dang bj truy cru trách nhiêm hInh sr; dang chap hânh ban an, quyt djnh
v hInh s ca Tôa an; dang b áp dung bin pháp xr l hành chInh dua vào co s
chia bênh, co s giáo diic, truô'ng giáo duOTig.
4. Thông báo tuyn dung và tip nhn phiu däng k diy tuyn:
Üy ban nhân dan huyên thông báo cong khai trën phucing tin thông tin di
chiing, Cng thông tin din tir huyên Cm Xuyên, trang thông tin din tir cüa
huyn Cm Xuyên, dng thô'i niêm y& t?i UBND huyên, UBND các xã, th tri
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v tiêu chun, diu kin, s luçmg cn tuyn, thè'i han và dja dim tip nhn phiu
däng k dix tuyn cüa ngui dàng k dir tuyn.
ThI sinh np phiu dáng k dix tuyn vào vj trI phü hcip vi chuyên ngành
dào tao cüa mInh và hoàn toàn chju trách nhim v thông tin trên phiu dàng k
dir tuyn cüa mInh. Nu thI sinh khai không dung sr that thI Hi dng tuyn ding
xóa ten khôi danh sách dir tuyn hoc buy k& qua tuyn diing và không duçc hoàn
lai 1 phi dã np dir tuyn.
Trén ca s thI sinh däng k dr tuyn, Uy ban nhân dan huyn thông báo
danh sách các thI sinh dü diu kin tham gia xét tuyn d tèi chirc xét tuyn giáo
viên theo quy djnh.
111. NOI DUNG, H!NH TH1C, XAC DINH NGUfl TRUNG TUYEN,
L PHI XET TUYEN.
1. Ni dung, hInh thfrc tuyn diing theo trInh liy nhtr sau:
Xét tuyn giáo viên tiu h9c duçic thirc hin theo 2 vông nhu sau:
Vông 1:
Kim tra diu kin, tiêu chun cüa ngui dir tuyn dàng k tai Phiu dàng
k dr tuyn theo yeu cu cüa vj tn vic lam, nu phü hçp thl ngri dci tuyn duge
tham dci vông 2.
Chm nht là 05 ngày lam vic sau ngày kt thic vic kim tra diu kin,
tiêu chun cüa ngui dr tuyn tai vông 1, nguñ drng du ca quan, dan v có thm
quyn tuyn diing phái thông báo triu tp thI sinh tham dir vông 2.
Chm nht là 15 ngày sau ngày thông báo triu tp thI sinh duçic tham dir
vOng 2 thl phãi tin hành t chtrc xét vông 2.
Vông2:
a) Phông vn d kim tra v näng 1ixc, trInh d chuyên môn, nghip v1i cüa
ngui dci tuyn.
NguO'i dung du ca quan, dan vj có thm quyn tuyn ding viên chuc quy&
djnh hInh thuc phông vn tai vông 2 nay phü hçp vth tInh cht boat dng ngh
nghip và yêu cu cüa v trI vic lam cn tuyn.
b) Dim phóng vn duçc tInE theo thang dim 100.
c) Thii gian phông vn 30 phut.
d) Không thrc hin vic phüc kháo d& vui kt qua phông van.
2. Xác djnh ngu'ôi trüng tuyn trong k' xét tuyn giáo viên tiêu h9c.
Ngui trñng tuyn trong ki xét tuyn viên chuc phãi có dü các diu kin sau:
a) Co kt qua dim phóng vn dat tu 50 dim tr len;
b) Co s dim vông 2 cong vii dim uu tiên cao han ly theo thu tir tü cao
xung thp trong pham vi chi tiêu dugc tuyn dung cüa trng vj trI vic lam.
Trung hcTp có tii 02 ngui trO len có kt qua dim phóng van cong vâi
dim Lru tiên (nu co) b&ng nhau chi tiêu cui cüng cn tuyn dcing thI ngiii co_
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kt qua dim phông vn vông 2 cao han là ngithi trüng tuyn; nu vn không xác
dinh duac thI nguè'i dirng du ca quan, dan vj có thm quyn tuyn drng viên
chirc quyt djnh nguäi tr1ng tuyn.
Trung hçrp nguô'i dir xét tuyên giáo viên tiêu h9c thuc nhiu din u'u tiên
thI chi &rac cong dim ixu tiên cao nht vào kt qua dim thi ti vông 2 theo quy
djnh.
Ngui không trüng tuyn trong kST xét tuyn giáo viên tiu h9c không du'çc
bào 1uu kt qua xét tuyn cho các k' xét tuyn 1n sau.
3. IMi ttrçrng và dim tru tiên trong tuyn ding:
a) Anh hung Lirc luçmg vu trang, Anh hi.ing Lao dng, thuo'ng binh, nguè'i
hithng chinE sách nhu thuang binh, thixang binh loi B: duçc cong 7,5 dim vào
kt qua dim thi ti vông 2;
b) Nguà'i dan tc thiu s, si quan quân dci, si quan cong an, quân nhân
chuyên nghip, ngu?i lam cong tác co' yu chuyn ngành, con 1it si, con thuang
binh, con bênh binh, con cüa nguô'i huO'ng chInh sách nhu thuang birth, con cüa
thuang binh loi B, con cüa ngithi hot dng cách mng truó'c tng khii nghia (tr
ngày 19 tháng 8 näm 1945 tr v trurc), con dé cüa ngithi hot dng kháng chin
bj nhim chat dc boa hçc, con Anh hung Luc luçmg vu trang, con Anh hung Lao
dng: duçc cong 5 dim vào k& qua dim thi ti vông 2;
c) NguOi hoân thành nghia vi quân sir, nghia vi phic vi có thai hn trong
1irc lucmg cong an nhân dan, dôi viên thanh niên xung phong, di viên tn thirc trê
tInh nguyen tham gia phát trin nông thôn, min n1ii tr dü 24 tháng tr& len dã hoân
thành nhim vu: duac cong 2,5 dim vào kt qua dim thi ti vOng 2.
Trung hçrp ngui dr thi tuyn giáo viên tiu h9c thuc nhiu din u'u tiên
thI chi dugc cong dim u'u tiên cao nht vào kt qua dim thi ti vông 2.
4. Kinh phi t chic tuyn ding.
- L phi dir tuyn: Vic thu, quán 1, sir dyng 1 phi tuyn ding thirc hin
theo quy dinh tai Thông tu s 22 8/2 016/TT-BTC ngây 11/11/2016 cüa B Tài
chInh v quy dnh muc thu, ch d thu, np, quàn 1 và sir ding phi tuyn ding,
dir thi nâng ngch, thang hang cOng chuc, viên chuc.
Muc thu: 500.000 d/thI sinh.
- Trong tmông hçrp 1 phi thu dugc khOng dü d chi phçic vi kT tuyn dyng,
Phông Ni vy chu tn, phi hçip vó'i phông Tài chinh — K hach 1p du trii, báo cáo
Ch tjch UBND huyn xem xét, quyt djnh h trg phn kinh phi chênh lch giüa
tng chi phi hçp l phic vi kSi xét tuyn so vi tng s tin 1 phi dx tuyn thu duçc.
V. THANH TRA, KIEM TRA, PHUC KHAO, XI LY VI PH4M
1. Vic tuyn diing giáo viên tiu h9c chju sir thanh tra, kim tra theo quy
djnh cüa pháp 1ut.
2. Giãi quy& khiu nai, t cáo thirc hin theo quy djnh cua pháp 1ut.
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3. Xir 1,2 vi phm: các t chirc, cá nhân tüy theo mirc d vi phrn së bj x1r 1
theo quy djnh cüa pháp 1ut.
VI. TO CHtC THU'C HIN
1. Thai gian thirc hin
- Thông báo cong khai k hoch tuyn ding trên phucing tin thông tin di
chi.iing, C6ng thông tin din tCr huyn C.m Xuyên, trang thông tin din t1r cüa
huyên Cm Xuyên, dng th?yi niêm yt ti UBND huyn, UBNID các xâ, th trn
d các co quan và di tuçmg dx tuyn bi&, cOng khai trên v chi tiêu, s lrn'ng
nguñ cn tuyn, tiêu chun, diu kin, thai gian thu phiu dáng k dir tuyn
(tháng 9 nàm 2019)
- Thô'i gian, dja dim tip nhn phiu dãng k dir tuyn:
Thô'i gian: Trong khoãng thi gian tü tháng 9 — dn 10/2019 (thôi gian theo
già' hành chinh).
Dia dim: Phông h9p gác 2 - UBND huyn Cm Xuyên. S nhâ 175, du&ng
Ha Huy tip, thj trn Cm Xuyên, huyn Cm Xuyên, tinh Ha Trnh.
- Thành 1p Hi dng xét tuyn giáo viên tiu hc näm 2019, Ban giám sat
tuyn dung, Ban kim tra phiu dang k)2 dix tuyn, Ban kim tra sat hach d thuc
hin phOng vn ti vông 2 (thang 10 nãm 2019).
- Tng hçip 1p danh sách thI sinh dñ diu kin dçr tuyn, thông báo trên
phuong tin thông tin di ching, Cng thông tin din tir huyn Cm Xuyên, trang
thông tin din t1r c1ia huyn Cm Xuyên, dng thai niêm y& ti UBND huyn, d
thI sinh bit (tháng 10/20 19).
- Chun bj h so', biên son tài 1iu, t chüc xét tuyn (trong tháng 11/2019).
- Thông báo triu tp thI sinh tham gia xét tuyn (tháng 10/2019).
- Hi dng xét tuyn giáo viên, báo cáo ChÜ tjch UBND huyn phé duyt
kt qua tuyn dung và danh sách nhUng ngui trüng tuyn trong tháng 11/2019
- UBND huyên phê chun kt qua xét tuyn giáo tiu h9c.
- UBND huyn ban hành quy& djnh phân b thI sinh trüng tuyn dn nhn
viêc và giao dan vj tip nhn k hçp dng lao dng di vói thI sinh trüng tuyn và
báo cáo UBNII tinh v kt qua tuyn dung.
2. HOi dng tuyn diing có trách nhim trin khai tuyn dçtng giáo viên tiu
hc theo thiing K hoch nay.
3. Giao phông Ni vi phi hçp Hi dng tuyn diing giáo viên tiu h9c nàm
2019 phi hçp vi các co quan, dan vj có lien quan chun b co s vt chat theo
yêu cu cUa Hi dng xét tuyn giáo viên tiu h9c.
4. Cong an huyn có trách nhim phi hcip báo v an ninh trt tir, bao mt
d xét tuyn vá t cht'rc xét tuyn.
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5. Phông Tài chInh — K hoach pMi hçip vói phông Ni vi 1p dir trü, báo cáo
Chi:i tjch UBND huyn xem xét, quyt djnh h trçi phn kinh phi con thiu gita chi
phi hcip 1 phic v tuyn dung so vci tng si tin 1 phi di tuyn thu dugc.
6. Trung tam Van hóa — Thông tin huyn, Cng thông tin din tir huyn có
trách nhim thông báo cong khai K hoach nay d các di tuçmg bit và däng k
dir tuyn.
7. Các ca quan, dan vj Co lien quan có trách nhim ph& hçip và tao diu kin
thuân lçii d Hôi dng xét tuyn giáo viên tiu h9c näm 2019 hoàn thành nhim vçl.
M9i thông tin lien quan dn cong tác tuyn dung, danh sách thi sinE dü diu
kin dir tuyn; thii gian, dja dim t chirc sat hach; kt qua sat hach, danh sách
phê duyt kt qua tiling tuyn; thai gian dn nhn vic xem trên Cng thông tin
din tü' huyn vâ trang thông tin din t'r cüa huyn.
Trong qua trInh thrc hin, nu có vuó'ng mc các dan vj, cá nhân lien h v
co quan thurng tryc Hi dng xét tuyn giáo viên tiu h9c näm 2019 (qua phông
Ni vii theo s din thoai 02393861287) d tng hçip, báo cáo UBNID huyn xem
xêt, giái quyêt./.
rNcrinhân:
- S Nôi vu; S& GD&DT;
- TT Huyn Oy, TT HDND huyn;
- Chñ tch, các PCT UBND huyn;
- Các phOng: Nôi vu, Tài chInh — Kê hoach,
Giáo dic & Dào t?o; Tu' pháp;
- Hi dông KTSH TH;
- Cong an huyn;
- Các truO'ng Tiêu hçc;
- Các don v lien quan
- Cong thông tin din tO', TT VH-TT huyn;
- UBND các xä, thj trân;
- Lu'u: VT, NV.
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