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KE HOACH
Sfra &ji, ho sung Kê hoich tuyn thing giáo viên tiu hQc nãm 2019
Can cir Nghj djnh s 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 cüa ChInh phü v tuyn
diing, sir d%ing và quân 1 viên chrc; Nghj djrih s 161/2018/ND-CP ngày 21/9/2018
cüa ChInh phü v vic süa di, b sung mt s quy djnh v tuyn diing cong chirc, viên
chüc, nâng ngch cOng chirc, thAng hang viên chrc và thirc hin ch d hgp dng mt
s 1oti cong vic trong co quan hành chinh nhà niióc, do'n vj si,r nghiêp cOng 1p;
Can cü các Thông tu cüa B Ni v11: s 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012
hithng din v tuyn drng, k kt hçp dng lam vic và dn bü chi phi dào tao, bi
duO'ng di v&i viên chtrc; so 03/2019/TT-BNV ngày 1 4/5/2019 cüa Bô Ni vii v
vic sra di, b sung mt s quy djnh v tuyn diing cOng chrc, viên chüc và thirc
hin mt s ch d hçp dng mt s loai cOng vic trong ca quan hành chInh nha
nuc, dun vj sr nghip cong lip; s 21/2 015/TTLT-BGDDT-BNV ngày
16/9/2015 cüa B Giáo diic và Dâo tao - Bô NOi vii hithng din chüc nãng ngh
nghip giáo viên tiu h9c; Van ban s 159/NGCBQLCSGD-NG ngày 25/2/2016
cüa Ciic Nhà giáo và Can b quân 1 cu s& giáo diic Bô Giáo dic và Dào tao v
vic trin khai thirc hin ma s tiêu chun chüc danh ngh nghip giáo viên, mm
non, tiu h9c, trung h9c cu sâ, trung hçc ph thông
Can cü Quyt djnh s 44/2013/Qngày 1 7/1 1/2013 cUa UST ban
nhân dan tinh Ha Tinh v vic ban hânh quy djnh quân 1 t chüc b may, biên
ch vâ can b, cOng chirc, viên chirc;
Thrc hin Cong van s 5780/UBND-NC J ngày 30/8/20 19 cüa Uy ban nhân
dan tinh v vic tuyn d'çtng giáo viên; Cong van 1224/SNV-CCVC ngày
04/9/20 19 cüa S Ni vi v vic huàng dn tuyn dçing giáo viên tiu hoc, Cong
van s 1369/SNV-CCVC ngày 30/9/20 19 cüa S& Ni viii v vic thng nht cu cAu
tuyn dung giáo viên tiu h9c, Cong van s 1686/SGDDT-TCCB ngáy 30/9/2019
cüa S Giáo diic và dào tao v vic cho kin v cu cu tuyn diing giáo viên tiu
hoc. UBNID huyn ban hành k hoach tuyn ding giáo viên tiu h9c huyn nam
2019 nhu sau:
I. NGUYEN TAC TUYEN DUNG
1. Vic tuyn diing giáo viên tiu h9c duprc thirc hin theo Quy ch tuyên
diing viên chüc ban hành kern theo Thông tu s 15/201 2/TT-BNV ngây
25/12/20 12 huóng dn v tuyn diing, k kt hç'p dng lam vic và dn bü chi phi
dâo tao, bi duOig dM vOi viên chüc; Thông tu s 03/2 019/TT-BNV ngày
14/5 /2019 cüa B Ni vi v vic sira di, b sung mt s quy djnh v tuyn diing
cOng chirc, viên chüc và thrc hin mt s ch d hçp dng môt s loai cOng vie
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trong cci quan hành chInh nhà nithc, do'n vj sr nghip cong lip; Thông tu s
21/2 015/TTLT-BGDDT...BT ngày 16/9/2015 cüa B Giáo diic và Dâo tto - B
Ni vçi huông dn chirc näng ngh nghip giáo viên tiu h9c;
2. Vic tuyn diing giáo viên tiu h9c phâi can Cu vào so luçmg ngui lam
vic dmyc giao, nhu cu, vj tn vic lam con thiu cüa tüng don vj.
3. Bâo dam cong khai, minh bach, khách quan và dung pháp lut.
4. Tuyn ch9n dung ngui dáp üng yêu cu nhim vij, vi tn viêc lam và
chüc danh ngh nghip.
II. SIA BOI NQI DUNG CIII TIEU TUYEN
DUNG, TIEU CHUAN,
DIEU KILN BANG K DIX TUYEN:
1. Sfra cIii khoãn 1, miic II Kê hoch tuyn diing giáo viên tiu hQc nãm
2019 nhir sau:
Chi tiêu tuyn diing giáo viên tiu h9c: Vj tn vic lam gn vâi các nhim vu
hoat dng ngh nghip Giáo viên tiu h9c (chüc danh giáo viên tiu hçc hang IV):
gm 50 chi tiêu, cii th nhu sau:
- Giáo viên day van boa tiu hoc: 43 chi tiêu.
- Giáo viên day tin h9c: 04 chi tiêu.
- Giáo viên day th diic: 03 chi tiêu.
2. Sira diii khoãn 2, m1ic II Kê hotch tuyn diing giáo viên tiu h9c nãm
2019 nhtr sau:
Tiêu chun, diu kin däng k dir tuyn:
2.1. Ngui có dü các diu kin sau day không phân bit dan tc, nam - ntt,
thành phAn xa hi, tin nguo'ng, ton giáo duçic däng k dir tuyn:
- Co quc tjch Vit Nam và cu trü tai Vit Nam;
- Dü 18 tui tth len;
- Co don däng k và phiu dang k dir tuyn; có 1 ljch rO rang;
- Dü sue khOe d thuc hiên nhiêm vu;
- Co bng tt nghip Trung cp tri len, chuyên ngành c th nhu sau:
+ EMi vOi giáo viên day van hóa: Chuyên ngánh su pham Tiu h9c.
+ D& vd giáo viên day tin bce: Chuyên ngành su pham Tin; Su pham tin toán;
su pham tin l.
+ Di voi giáo viên day th diic: Chuyên ngành su pham th diic — th thao;
pham Giáo duc th chit, su pham th dyc — doàn dci.
2.2. Tiêu chun chuc danh ngh nghip v trInh d ngoai ng, trInh d tin
hc giáo viên tiu hc hang IV:
- Co trInh d ngoi ngü bc 1 theo quy djnh tai Thông tu s 01/2014/TTBGDDT ngay 24/01/2014 cüa B Giáo diic va Dào tao ban hành Khung nang lirc
ngoai ngü 6 bc dung cho Vit Nam hoc có chirng chi ting dan tc di vi
nhu'ng vj trI vic lam yêu cu su diing ting dan tc;
- Co tnInh d tin hc dat chun k nang s1r ding cong ngh thông tin co ban
theo quy djnh tai Thông tu s 03/2014/TT-BTTTT ngay 11/3/2014 cüa B Tl3ông
tin va Truyn thông quy djnh Chun k nàng sir dçing cong ngh thông tin.
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Trên ca s thI sinh dàng k dir tuyn, Uy ban nhân dan huyn thông báo
danh sách các thI sinh dU diu kin tham gia tuyn diing d t chirc tuyn ding
giáo viên theo quy djnh.
ilL S1A DO! NQI DUNG, }IINH TH(JC, XAC DJNII NGUI TR1)NG TUYEN.
1. Sfra aii khoãn 1, mic II! Ké hoch tuyn diing giáo viên tiu hçc
nãm 2019 nhur sau:
Ni dung, hInh thirc tuyn diing theo trInh t1r nhu sau: Thi tuyn giáo viên
tiu hoc duçc thirc hin theo 2 vông nhu sau:
Vông 1: Thi trc nghim duçc th%rc hin bang hInh thüc thi trên may vi
tInh. Tru?ng hçip UBND huyn không b tn duçc t chüc thi trên may vi tInh thI
thi trc nghim trên giy.
a) Ni dung thi trtc nghim gm 3 phan:
Phan I: Kin thtrc chung 60 câu hôi v pháp lut viên chirc; chü tnrcing,
dithng li cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuOc và nhUng hiu bit cci
bàn v ngành, lTnh vrc tuyn dung; chüc trách, nhim vi cüa viên chilic theo yeu
cau cüa vj trI vic lam di,r tuyn. Thai gian thi 60 phüt.
Phan II: Ngoi ngü 30 câu hôi là mt trong nAm thu ting Anh, Nga, Pháp,
Düc, Trung Quc hoc ngoi ngt khác theo yêu cau cüa vj trI vic lam do ngui
dü'ng dau cci quan, don vj có thm quyn tuyn dçing viên chirc quyt djnh. Thtyi
gian thi 30 phüt. Di vol vj tn vic lam yêu cau chuyên mon là ngoi ngü thI
nguOi dir tuyn không phài thi ngoi ngü tai vông 1.
Phan III: Tin h9c 30 câu hOi theo yêu cau cüa vj ti-i vic lam. ThOi gian thi
30 phüt. fMi vOi vj trI vic lam yêu cau chuyên mon là tin hçc thI nguOi dir tuyn
không phâi thi tin h9c tti vông 1.
TruOng hçp t chtrc thi trên may vi tinh thi ni dung thi trac nghim không
có phan thi tin h9c.
b) Min phan thi ngoi ngi (vông 1) di vói các tru?Yng hçip sau:
Co bang tt nghip dai h9c, sau dai h9c ye ngoi ngü;
Co bang t& nghip dai h9c, sau dai hc 0 nuOc ngoài hoc t& nghip dai
h9c, sau dti h9c tai cci sO dào tao bang ting nuOc ngoài 0 Vit Nam;
Ngtthi dir tuyn lam viên chOc cOng tác 0 vüng dan tc thiu s là nguOi
dan tc thiu s hotc có chrng chi ting dan tc thiu s duçc cp có tham quyn
cong nhn.
c) Min phan thi tin hçc (vong 1) di vOi các truOng hçip có bang t& nghip
tir trung cp chuyên ngành cong ngh thông tin, tin h9c hoc toán - tin trO len.
d) Kt qua thi vông 1 duçic xac djnh theo s câu trà 101 dung cho ttxng phan
thi quy djIIh tai dim a khoàn 1 Diu nay, nu trâ lOi dung tr 50% s câu hói trO
len cho timg phan thi thI nguOi dir tuyn dugc thi tip vông 2.
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ci) Trumg hçp co quan, don vi có thm quyn tuyn dung viên chi.'rc t chüc
thi vông 1 trên may vi tInh thI phâi thông báo kt qua cho thI sinh duçc bit ngay
sau khi lam bài thi trên may vi tInh; không thirc hin vic phüc khão d& vi k&
qua thi vông 1 trên may vi tInh.
e) Triiô'ng hçp co quan, don vj có thm quyn tuyn diing viên chtrc t chirc
thi vông 1 trên giy thI vic chm thi thirc hin nhu sau:
Chm nht là 15 ngày sau ngày kt thüc thi vông 1 phái hoàn thành vic
chm thi vông 1;
Chtm nht là 05 ngày lam vic sau ngày kt thüc vic chm thi vông 1 phâi
Cong b kt qua dim thi d thI sinh di,r thi bitt và thông báo vic nhn don phitc
khâo trong thii han 15 ngày k tir ngày thông báo kt qua dim thi trên cng thông
tin din tir cüa Co quan, don vj có thm quyn tuyn diving viên chüc;
Trumg hçip có don phitc khào thI chum nht là 15 ngày sau ngày ht thñ
han nhn don phüc khâo phài hoàn thành vic chm phüc khào và cOng b k& qua
chm phüc khão d thI sinh dir thi duoc bi&t.
CAn cü vào diu kin thirc tin trong qua trInh t chüc chm thi, nguôi dimg
du co quan, don vj có thm quyn tuyn ding quyt djnh kéo dài thii han thirc
hin CáC cOng viC quy djnh tai dim nay nhung không qua 15 ngày.
g) Chm nht là 05 ngày lam vic sau ngày k& thüc ViC chm thi vông 1
theo quy djnh tai dim ci, dim e khoàn nay, ngui dirng du co quan, don vj Co
thm quyn tuyn ding phâi thông báo triu tp thI sinh di,r thi vông 2.
Chm nht là 15 ngày sau ngày thông báo triu tp thI sinh duqc tham dir
vOng 2 thI phãi tin hành t chrc thi vOng 2.
Vông 2: Thi mon nghip vii chuyên ngành
a) Ni dung thi: Kin thirc, nAng 1irc, k nAng chuyên môn, nghip vu cüa
nguYi dir tuyn viên chüc theo yêu cu cüa vj tn vic lam cn tuyn dyng.
Trong cüng mt kS' thi tuyn, nu có các vj trI vic lam yêu CU chuyên
môn, nghip v1i khác nhau thI co quan, don vj có thm quyn tuyn ding viên
chirc t cht'rc xây drng cac d thi mon nghip vv chuyên ngành khac nhau bào
dam phü hgp vâi yêu CU cüa vj tn vic lam cn tuyn.
b) HInh thiirc thi: Thi phOng vn hoc thirc hành hoc thi vit.
NguO'i drng du co quan, don vj có thtm quyn tuyn diing viên chüc quy&
djnh mt trong các hInh thüc thi: phOng van, thirc hanh, thi vit tai vOng 2 nay phü
hçp vó'i tInh cht hoat dng ngh nghip và yêu cu cüa v trI vic lam cn tuyn.
Tri.thng hcip t chOc thi vOng 2 bang hInh thCrc thi phOng vn thI khOng th1rC hin
viçC phi1c khào kt qua thi vOng 2.
c) Thang dim (thi phOng vn hoc thixc hành hotc thi vit): 100 dim.
d) Th?i gian thi: Thi phOng vn 30 phiiit, thi vit 180 phüt."14

2. Sfra dôi khoãn 2, myc III Kê hoch tuyn dyng giáo viên tiu hçc
11am 2019 nhtr sau:
2.1. Ngithi triing tuyn trong kS' thi tuyn giáo viên tiu h9c phâi có dñ các
diu kiên sau:
a) Co kt qua dim thi tai vông 2 dtt tü 50 dim trâ len;
b) Co s dim vông 2 cong vâi dim uu tiên (nu co) cao han 1y theo thir tir
tü cao xung thAp trong phm vi chi tiêu duçic tuyn d%lng cüa ti'mg vj trI vic lam.
2.2. Tri.thng hçip có tü 02 ngiiñ tr len có kt qua dim thi vông 2 cong vói
dim uu tiên (nu co) bang nhau chi tiêu cui cüng cn tuyn ding thI nguñ có
kt qua dim thi vông 2 cao han là ngthi trüng tuyn; nu vn không xác djnh
duc thI ngirñ düng du cci quail, don vj có thm quyn tuyn diing viên chüc
quyt djnh ngithi trüng tuyn.
3. Sfra cIi khoãn 3, myc III K hoch tuyn dyng giáo viên tiu h9c
nãm 2019 nhir sau:
D6i tixcYng và dim u'u tiên trong tuyn diing viên chüc:
a) Anh hung Lirc luçing vu trang, Anh hung Lao dng, thuang binh, ngui
hi.thng chInh sách nhu thuang binh, thuo'ng binh loai B: dugc cong 7,5 dim vào
kt qua dim thi tai vông 2;
b) Nguôi dan tOe thiu s, sT quan quail dOi, si quan cong an, quail nhân
chuyên nghip, ngithi lam cong tác cci yu chuyn ngành, con lit si, con thuang
binh, con bnh binh, con cüa ngui hu&ng chInh sách nhtx thuong binh, con cüa
thuang binh loai B, con cüa ngithi boat dng each mng trrnic tng khii nghia (tü
ngày 19 tháng 8 nàm 1945 tr v trmc), con dé cüa nguô'i boat dng kháng chin
bj nhim cht dOc hóa hçc, con Anh hung Lrc luçing vu trang, con Anh hung Lao
dng: duçc cong 5 dim vào kt qua dim thi tai vông 2;
c) Nguô hoàn thành nghTa v1i quân six, nghia vii phiic vi có thai han trong
lirc luçng cong an nhân dan, dOi viên thanh niên xung phong, dOi viên trI th'rc tré
tInh nguyen tham gia phát trin nông thôn, min nüi tir dü 24 tháng trà len dã hoàn
thânh nhim vii: duçc cong 2,5 dim vâo k& qua dim thi tai vông 2.
Tnthng hcip nguôi dir thi tuyn vien chi'rc thuOc nhiu din u'u tien thI chi
duçc cong dim u'u tien cao nht vào kt qua dim thi tai vông 2 theo quy djnh.
Ngu?ii không trüng tuyn trong kST thi tuyn vien chIrc không duçc bão kru
k& qua thi tuyn cho các kSr thi tuyn 1n sau."
VI. TO CHUC THUC HIIN
1. Thôi gian thrc hin
- Thông báo cong khai k hoach tuyn diing (tháng 10 nàm 2019)
- Th?iii gian, dja dim tip nhn phiu däng k)." dir tuyén:
Thii gian: Trong tháng 10/2019 (thii gian theo gR hành chInh). J1
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Dia dim: Phông h9p gác 2 - UBND huyn Crn Xuyên. S nhà 175, dung
Ha Huy tap, thj trân Cm Xuyên, huyên Cam Xuyên, tInh Ha Tinh.
- Thành 1p Hi dng thi tuyn giáo viên tiu h9c nàm 2019, Ban giám sat,
Ban d thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chm thi, Ban chm phüc khào, Ban kim
tra sat hach (tháng 11 nàm 2019).
- Tng hçip ltp danh sách thi sinh dü diu kin dix tuyn (thang 11/2019).
- Thông báo triu tp thI sinh tham gia thi tuyn vông 1, 2 (thang 11/2019).
- Hi dng thi tuyn giáo viên, báo cáo Chü tjch UBND huyn phê duyt
kt qua tuyn dçing và danh sách nhUng nguôi trüng tuyn trong tháng 11-12/2019
- UBND huyn phê chun kt qua tuyn ding, phân b thi sinh trüng tuyn
dn rihtn vic và giao dan vj tip nhn k hçp dng lao dng di vâi thI sinh trüng
tuyn và báo cáo IJBND tinh v kt qua tuyn diing.
2. Hi dng thi tuyn có trách nhim trin khai tuyn diing giáo viên tiu
h9c theo dung K hoach nay.
3. Giao phông Ni vii phi hçip Hi dng thi tuyn giáo viên tiu hoc näm
2019 phi hçp vói các Ca quan, dan vj có lien quan chun bj ca s vat cht theo
yêu cu cüa Hi dng thi tuyM giáo viên tiu h9c.
4. Cong an huyn có trách nhim phi hçip báo v an ninh tr.t t%r, bào mt
d thi tuyn và t chirc thi tuyn.
5. Phông Tài chInh — K hotch pMi hçip vâi phông Ni vi 1p dir trü, báo cáo
Chü tjch UBND huyn xem xét, quyt djnh h trçi phn kinh phi con thiu giOa chi
phi hçp l phçic vi tuyn ditng so vOi tng si tin 1 phi dir tuyn thu drnyc.
6. Trung tam Van hóa — Thông tin huyn, Ctng thông tin din tCr huyn có trách
nhim thông báo cong khai K hotch nay d các d& tllçmg bi& và dng k dir tuyn.
7. Các cci quail, dan vj có lien quan có trách nhim phi hçip và tio diu kin
thun lçyi d Hi dng thi tuyn giáo viên tiu hoc näm 2019 hoàn thành nhiêm vi.
Trên day là K hoch siira di, b sung K hoch s 2306/KH-UBND ngày
19/9/20 19 v vic tuyn ding giáo viên tiu h9c nAm 2019.!.
Nyi nhân:
TMU3AN NHAN DAN

- So Nôi vu; SO GD&DT;
- TT Huyn Uy,TT HDND huyn;
- ChO tjch, các PCT UBND huyn;
- Các phOng: Ni vi, Tài chInh — Ké hoach,
Giáo dic & Dào tao; Tu pháp;
- Hi dong TD GVTH;
- Cong an huyn;
- Các trtrOng Tiêu h9c;
- Các don vj liOn quan
- Cong thông tin din t&, TT VH-TT huyên;
- UBND cãc xã, thj trâi
- Ltru: VT, NV.
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