
  

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN GIÁO 

VIÊN TIỂU HỌC 

    Số: 01/TB-HĐTT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày 29  tháng 5   năm 2020 

THÔNG BÁO 

Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian và địa điểm thi tuyển vòng 1 và nội dung 

thi nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 giáo viên tiểu học 

 

Căn cứ Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 về việc ban hành nội 

quy, quy chế thi tuyển giáo viên tiểu học chỉ tiêu năm 2019 của UBND huyện. Hội 

đồng thi tuyển giáo viên tiểu học chỉ tiêu năm 2019 thông báo cụ thể thời gian, địa 

điểm làm thủ tục dự thi; lệ phí thi; thời gian; địa điểm tổ chức thi; hình thức thi; thời 

gian tổ chức các vòng thi, phần thi, môn thi như sau: 

1. Nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 1:  

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy, gồm 2 phần. 

b) Nội dung ôn tập: 

Phần I: Kiến thức chung về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành giáo 

dục & đào tạo, lĩnh vực giáo viên tiểu học; chức trách, nhiệm vụ của viên chức: 

- Luật viên chức ngày 15/11/2010. 

- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật viên chức. 

- Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành quy định mã số, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học; 

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; 

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ 

giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất thông tư 22 và Thông tư 30 về đánh giá học 

sinh tiểu học; 

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bàn hành quy định về đạo đức nhà giáo; 

Phần II: Ngoại ngữ là tiếng Anh, trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

2. Nội dung môn thi nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2: 

a) Hình thức thi: Thi viết. 

b) Nội dung ôn tập: 

- Đối với thí sinh tham dự vị trí dự tuyển giáo viên văn hóa: Kiến thức Toán, 

Tiếng việt; hướng dẫn học sinh giải toán, làm bài tập tiếng việt; phương pháp giảng 

dạy toán, Tiếng việt trong chương trình tiểu học. 

- Đối với thí sinh tham dự vị trí dự tuyển giáo viên Thể dục: Kiến thức thể 

dục; phương pháp giảng dạy thể dục trong chương trình tiểu học; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx


  

 3. Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng (đối với những thí sinh chưa nộp lệ phí thi) 

4. Thời gian thi tuyển: 

Vòng 1: 7 giờ 30 phút, ngày 13/06/2020. 

Vòng 2: 7 giờ 30 phút, ngày 14/6/2020.  

5. Địa điểm thi tuyển: Giảng đường A1, Trường Đại học Hà Tĩnh cơ sở Cẩm 

Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

         Hội đồng thi tuyển thông báo để các thí sinh tham gia thi tuyển được biết./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; Sở GD - ĐT; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên HĐTT; 

- TT Văn hóa – Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

 - Phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT; 

 - Thí sinh tham gia thi tuyển; 

 - Lưu: HĐTT. 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Văn Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN GIÁO 

VIÊN TIỂU HỌC 

    Số: 01/TB-HĐTT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày      tháng 12 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian và địa điểm thi tuyển 

 vòng 1 giáo viên tiểu học năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 4282/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 về việc ban hành 

nội quy, quy chế thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 của UBND huyện. Hội đồng 

thi tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 thông báo cụ thể thời gian, địa điểm làm thủ 

tục dự thi; lệ phí thi; thời gian; địa điểm tổ chức thi; hình thức thi; thời gian tổ chức 

các vòng thi, phần thi, môn thi như sau: 

1. Hình thức thi tuyển: 2 vòng. 

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm trên 

giấy, gồm 3 phần: 

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản 

về ngành giáo dục & đào tạo, lĩnh vực giáo viên tiểu học; chức trách, nhiệm vụ của 

viên chức. Thời gian thi 60 phút. 

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là tiếng Anh, trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo 

quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thời gian 

thi 30 phút.  

Phần III: Tin học 30 câu hỏi, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin. Thời gian thi 30 phút.  

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
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a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm giáo viên tiểu học. 

b) Hình thức thi: Thi viết. 

c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút.” 

2. Thời gian thi vòng 1:  

- Thời gian xem số báo danh vào ngày 07/12/2019. 

- Thời gian tham dự thi vòng 1: 7 giờ 30 phút, ngày …./12/2019; 

+ Kiến thức chung: Từ …. Giờ đến …. Giờ ngày ….. /12/2019 

+ Ngoại ngữ: Từ …. Giờ đến …. Giờ ngày ….. /12/2019 

+ Tin học: Từ …. Giờ đến …. Giờ ngày ….. /12/2019 

 

          3. Địa điểm thi vòng 1: Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

 Thời gian, địa điểm thi vòng 2 UBND huyện sẽ thông báo sau khi có kết quả 

thi vòng 1 

 4. Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng (đối với những thí sinh chưa nộp lệ phí thi) 

         Hội đồng xét tuyển thông báo để các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển được biết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ; Sở GD - ĐT; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên HĐTT; 

- Cáctrường Tiểu học trên địa bàn huyện; 

- TT Văn hóa – Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

 - Phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT; 

 - Thí sinh tham gia thi tuyển; 

 - Lưu: HĐTT. 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Đăng Nhật 
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