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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CIIU NGHIA VIT NAM 
HUYN CAM XUYEN Dc 1p - Tiy do - I4nh phñc 

S: 42r2/QD-UBND Cám Xuyên, ngày9j tháng nám 2019 

QUYET DJNH 
V vic ban hành Ni quy, Quy ch thi tuyn 

giáo viên giáo viên tiêu hQc nám 2019 

u'c' BAN NHAN DAN HUYEN 

Can cü Lut T chüc chInh quyn dja phrnmg ngây 19/6/20 15; 

Can cir Ngh dnh so 29/201 2/ND-CP ngày 12/4/2012 cüa ChInE phU v tuyn 

dung, sir ditng và quân 1 viên chrc; Nghj djnh s 161/2018iND-CP ngày 21/9/2018 

cüa ChInh phñ ye vic süa di, b sung mt s quy djnh v tuyn diving cong chirc, 

viên chrc, nâng ngch cong chirc, thang hang viên chirc và thirc hin ch d hap 

dng mt s 1oti cong vic trong Ca quan hành chInh nhà nuâc, dan vj sir nghip 

cong lip; các Thông tii: So 15/20121]IT-BNV ngày 25/12/2012 hi.thng dn v tuyn 

dyng, k kt hçrp dông lam vic và dn bü chi phi dào tao, bi dung di vi viên 

chüc; s 03/2019iTT-BNV ngây 14/5/2019 cüa B Ni vij v vic süa di, b sung 

mt s quy djnh v tuyn diing cong chrc, viên chrc vâ thirc hin mt s ch do hap 

dng mt s 1oi cOng vic trong Co quan hành chInh nba nuc, don vj sir nghip 

cong lap; so 21/2015/TTLT-BGDDT-BNV ngày 16/9/2015 cüa B Giáo diic va Dâo 

to - B Ni vi huâng dan chirc näng ngh nghip giáo viên tiu h9c; 

Can cir Quyêt djnh so 44/2013/QD-UBND ngày 17/11/2013 cüa U' ban 

nhân dan tinh Ha TInE ye vic ban hánh quy djnh quân l t chüc b may, biên 

ch và can b, cOng chüc, viên chirc; 

Thrc hin Cong van s 5780/UBND-NC1  ngây 30/8/20 19 cUa TiJy ban than dan 

tinh v vic tuyn diing giáo viên; Cong van 1 224/SNV-CCVC ngây 04/9/2019 cüa S 

Ni vii tinE ye vic hrnng dn tuyên dung giáo viên tiu h9c; Cong van s 1369/SNY-

CCVC ngày 30/9/20 19 cüa Sâ Ni vi v vic tMng nht ca cu tuyn d1ing giáo viên 

tiêu hpc, Cong van so 1 686/SGDDT-TCCB ngây 30/9/2019 cüa S Giáo dic và dào 

tto v vic cho kin v co cu tuyn dçing giáo viên tiêu h9c. 
Xét d nghj cüa Tru&ng phông NOi  vi, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dinE nay Ni quy và Quy chê thi tuyên 

giáo yien tiu h9c näm 2019. 
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Diu 2. Quyt diinh nay cO hiëu lire k tiir ngây ban hành. 
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Truông phông Ni vi, Tru&ng 

phông Tài chInh -. K hoach, Truó'ng phông Giáo dijc và Dào tao, Trix&ng các 

phông, ban, dan vj lien quan, các thành viên Hi dng thi tuyn giáo viên can cr 
Quyt djnh thi hânh./. 

Noi nhln: 
- Nhu diêu 2; 
- Sr Nôi vu; So' GD&DT; 
- TT Huyn iy, TT HDND huyn; 
- Chii tjch, các PCT UBND huyn; 
- Các phông: Ni vv,  Tài chInh — Ké hoach, 
Giáo dc & Dáo tto; Tu pháp; 
- Hi dông XT TH; 
- Cong an huyn; 
- Các tru'Ong Tiêu h9c; 
- Cong thông tin din tir, TT VH-TT huyn; 
- UBND các xä, thj trân; 
-Cácdanvjliênquan 
- Lu'u: VT, NV. 



uc BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN CAM XUYEN Dôc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

QUYCHE 
Thi tuyên giáo viên tiêu h9c nãm 2019 

(Ban hành kern theo Quyet dfnh so 27Z /QD-UBND ngày2J /10 /2019 cia UBND huyn) 

Chiro'ng I 
NHUNG QUY IMNH CHUNG 

Diu 1. Quy ch nay quy djnh vic thi tuyn giáo viên tiu h9c nãm 2019 và 
cu the hóa các Van bàn: Nghj djnh s 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 cüa ChInh 
phü ye tuyên dçing, sr d11ng và quán 1 viên chrc; Nghj djnh so 161/2018/ND-CP 
ngày 21/9/2018 cüa ChInh phü v vic si:ra di, b sung mt s quy djnh v tuyn 
dung cong chCrc, viên chü'c, nâng ngch cong chi.rc, thäng hang viên chirc và thçrc 
hin chê d hçp dong mt so 1oi cong vic trong co' quan hành chInh nhà nithc, 
do'n vj six nghip cOng lap; các Thông tu cüa B Ni v1i: S 15/2012/TT-BNV ngày 
25/12/20 12 hucng dn ye tuyên dung, k kt hçip dOng lam vic và den bü chi phi 
dào tao, bi dixOng dôi vOi viên chirc; s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cüa B 
Ni vu ye viêc sra dôi, bô sung mt s quy dnh ye tuyn ding cong chirc, viên 
chirc và thirc hin mt s ch d hçp dng mt s loai cOng vic trong co' quan hành 
chinli nhà nuOc, don vj sir nghip cOng lap; Thông tu s 21/201 5/TTLT-BGDDT-
BNV ngày 16/9/20 15 cüa Bô Giáo diic và Dào to - B Ni vii hi.rOng dn chirc 
nãng ngh nghip giáo viên tiu hpc; Van bàn so 1 59/NGCBQLCSGD-NG ngày 
25/2/2016 cüa Ciic Nba giáo và Can b quãn 1 co' sO giáo dic B Giáo diic và 
Dào tao v vic triên khai thrc hin mA s, tiêu chun chirc danh nghê nghip giáo 
viên, mm non, tiu h9c, trung h9c co sO, trung h9c ph thông. 

CAn cü Quyêt dnh s 44/2013/QD-UBND ngày 17/11/2013 cüa U' ban 
nhân dan tinh Ha Tinh v vic ban hành quy djnh quãn 12  t chirc b may, biên 
ch và can b, cOng chüc, viên chüc. 

Thirc hin Cong vAn s 5780/UBND-NC1  ngày 30/8/2019 cUa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic tuyên diing giáo viên; Cong vAn 1224/SNV-CCVC ngày 04/9/2019 
cüa SO Ni vi,i ye vic hithng dan tuyên diing giáo viên tiêu h9c; Cong van so 
1369/SNV-CCVC ngày 30/9/2019 cüa SO Ni vii ye vic thông nhât co câu tuyên 
dçing giáo viên tiêu h9c, Cong van so 1686/SGDDT-TCCB ngày 30/9/2019 cüa SO 
Giáo diic và dào to ye vic cho kiên ye co' câu tuyên ding giáo viên tiêu h9c. 

Diêu 2. Quy chê quy dlnh ciii the: 
1. V nguyen tic, cki tuçlng, diu kin, tieu chun, h so, ni dung thi tuyn 

và diu kiên trilng tuyn giáo viên tiu hpc nAm 2019. 
2. Quy djnh trách nhim, quyn han,  t chOc hoat dông cüa Hi dng thi tuyn 

giáo viên tiu h9c nAm 2019. 
3. Quy djnh cii th v chi tiêu tuyn dyng, co cu chuyên mOn nghip v cn 

tuyn d%lng di vOi giáo viên tiu h9c. 



Chtro'ng II 
NGUYEN TAC, DOI TU'QG, TIEU CHUAN 

vA CHI TIEU THI TUYEN 

Diu 3. V nguyen tAc thi tuyn: 
1. Vic thi tuyn giáo viên tiu h9c näm 2019 do Hi dng thi tuyn duqc 

UBNID huyn quyt djnh thành lip. 
2. Thirc hin thi tuyn theo quy djnh ti Nghj djnh sé, 29/2012/ND-CP ngày 

12/4/2012 cüa ChInh phU; Nghj djnh s 161/2018/ND-CP ngày 21/9/2018 cüa 
ChInh phü; Thông tu s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cüa B Ni vit; Thông 
tu s 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/20 12 cüa Bô Ni vu. Qua trInh thi tuyn phài 
dam bào nguyen tc Cong khai, dan chü, cong bang trên co' sâ chi tiêu biên ch 
duçc giao. 

3. Ngui tr1ing tuyn là ngui dU tiêu chuân và diu kin, duçic UBND 
huyn tuyn dimg trên ca s d nghj cüa Hi dng thi tuyn giáo viên. 

Diêu 4. Diu kiin, di ttrçrng thrçc dr tuyn ding; chi tiêu và tiêu chuin 
chfrc danh ngh nghip v trInh d ngoii ngfr, trInh dI tin h9c; h1 so' dr 
tuyên; ho so' tuyên diing và 1 phi thi tuyn: 

1. Diêu kiin và dIi turqng: 
1.1. Ngui Co dü các diu kin sau day không phân bit dan tc, nam nU', 

thành phtn xâ hi, tin ngixIng, ton giáo dUçYC dãng k di,r thi tuyn: 
- Co quc tch là qu& tjch Vit Nam, cix tri1 ti Vit Nam; 
-Tüdü18tuMtrâlên; 
- Co Dan dàng k dir tuyn và Phiu däng k dir tuyn; 
- Co l ljch rO rang; 
- Dü süc khoé d thixc hiên nhiêm vu; 
- Co bang tt nghip Trung cp tr len, chuyên ngành C1.1 th nhu sau: 

+ DM vOi giáo viên dy van hóa: Chuyên ngành su' phrn Tiu h9c. 

+ Di vó'i giáo viên dyy tin h9c: Chuyên ngành six phtm Tin; Six phm tin toán; 
six phm tin 1. 

+ DM vâi giáo viên dy th diic: Chuyên ngành six phm th dye — th thao; six 

phm Giáo diic th chat, six phm th diic — doàn dci. 

- Các diu kin khác theo yêu cu cüa vj trI dir tuyn. 
1.2. Nhrng ngui sau day không duqc däng k9 dr tuyên 
- Mat hoc bj hn ch näng hxc hành vi dan s1r; 
- Dang bj truy cthi trách nhiem  hInh sir; dang chap hành bàn an, quy& djnh 

v hInh sr cüa TOa an; dang bj áp diing bin pháp xr l hành chInh dixa vào Ca s 
chüa bnh, Ca s& giáo dye, trung giáo duO'ng. 

2. Chi tiêu tuyên dung: Vj trI vic lam gn vôi các nhim vii hot dng 
ngh nghip Giáo vien tiu h9c (chirc danh giáo vien tiu h9c hang IV): gôm 50 
chi tiêu, ci1 th nhix sau: 

2.1. Giáo vien dy van hóa tiu h9c: 43 chi tiêu. 
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2.2. Giáo viên dy tin h9c: 04 chi tiêu. 

2.3. Giáo viên dy th diic: 03 chi tiêu. 

3. Tiêu chuãn chu'c danh ngh nghip v trInh d ngoi ngii', trInh d tin hQc: 
- Co trInh d ngoi ngQ' bc 1 theo quy dnh ti Thông tu s 01/2014/TT-

BGDDT ngày 24/01/2014 cüa BO Giáo dic và Dào tio ban hành Khung näng hrc 
ngoi ngQ 6 bc dung cho Vit Nam; 

- Co trInh d tin h9c dt chun k5 nàng su dirng cong ngh thông tin co ban 
theo quy djnh tai  Thông Vi so 03/2014iTf-BTTTT ngày 11/3/2014 cüa B Thông tin 
vâ Truyn thông quy djnh Chun k5' näng sir ding cong ngh thông tin. 

4. Ho so' diy tuyên: 
- Don dàng k dir tuyên. 
- Phiêu dräng k dir tuyn. 
(co mu kern theo Thông báo tuyn d1ing) 
5. Ho so' tuyên duing, thành phân hi) so' gi)m: (ThI sinh np hi) so tuyn 

diving sau khi cci quan có thm quyn có thông báo trüng tuyn). 
- So yu 1 ljch tir thut có xác nhn cüa co quan có thm quyn trong thii 

hn 06 tháng tInh dn ngày np hi) so dir tuyn. 
- Ban sao cong chü'ng các van bang, chirng chi và bang k& qua h9c tp theo 

yeu cu cüa v tn vic lam can tuyn ditng, duçc Co quan có thm quyn chü'ng 
thirc. Trueing hçip có van bang do co sO' dào tto nuâc ngoâi cp phâi di.rnc cOng 

chimg djch thut sang ting vit. 

- Giây chirng nhn sO'c khôe con giá trj sO' ding do co quan y t dO' diu kin 

dixçc khám sO'c khOe chO'ng nhn theo quy djnh ti Thông tu si) 14/2013-BYT 

ngày 06/5/20 13 cüa B Y tê ye khám süc khOe (12 tháng). 

- Giy chü'ng nhn u'u tiên: (nu co) dugc co quan có thm quyn chO'ng thi.rc. 

6. L phi thi tuyên: 500.000 di)ng/nguôi. 

Chu'o'ng III 
NQI DUNG THI TUYEN, DOI TIJNG Ut TIEN vA PHIXONG TH15C 

xAc DJNH NG!fI TRUNG TUYEN 

Diu 5. Ni dung, hInh thü'c và dim tru tiên trong tuyn diing: 
Thi tuyên giáo viên tiêu hQc ducic thirc hin theo 2 vOng nhu sau: 

1. Vông 1: Thi trc nghirn duçc thirc hin bng hInh thO'c thi trc nghim 

trên giây. 
a) Ni dung thi trc nghim gi)m 3 phn: 

Phn I: Kin thO'c chung 60 câu hOi v pháp 1ut viên chO'c; chO' truong, 
duO'ng lôi cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc và nhttng hiu bit co 

ban ye ngành, linh virc tuyên diing; chüc trách, nhim vii cO'a viên chO"c theo yêu 

cu cüa vj trI vic lam dr tuyên. ThO'i gian thi 60 phO't. 
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Phn II: Ngoi ngU 30 câu hôi là ting Anh theo yêu cu cüa vj trI vic lam. 
Th?yi gian thi 30 phiiit. 

Phn III: Tin h9c 30 câu hói theo yêu cu cUa vj trI vic lam. Thi gian thi 
30 phüt. Di vi vj trI vic lam yêu cu chuyên mon là tin hçc thI ngui dir tuyn 
không phâi thi tin h9c tai  vông 1. 

b) Min phn thi ngoi ngü (vong 1) di vi các trithng hçip sau: 
Co bang tét nghip di h9c, sau d?i  h9c ye ngoi ngü; 
Co bang t& nghip di h9c, sau dai  hçc ô nuóc ngoài hotc t& nghip dai 

hoc, sau di h9c ti co s dào to b.ng ting nuóc ngoài Vit Nam; 
NgiRii dr tuyên lam viên chc cong tác vüng dan tc thiêu s là ngui 

dan tc thiu s hoc có chü'ng chi ting dan tc thiu s duçic cp có thm quyn 
cong nhtn. 

c) Min phn thi tin h9c (vong 1) d6i vi các trumg hçp có bang tht nghip 
tir trung cp chuyên ngành cong ngh thông tin, tin h9c hoc toán - tin trâ len. 

d) Kt qua thi vông 1 duçyc xác djnh theo s câu trã Ryi dung cho tmg phn 
thi quy dnh tai  dim a, nu trâ Ryi dñng ttr 50% s câu hOi tr& len cho trng phn 
thi thI nguäi dçr tuyn duçic thi tip vông 2. 

e) Ti chüc thi vông 1 trên giy vic chm thi th%rc hin nhu sau: 

Chtm nhât là 15 ngày sau ngày két thñc thi vông 1 phài hoàn thành viêc 
chm thi vông 1; 

Chm nht là 05 ngày lam vic sau ngày kt thtic vic chm thi vông 1 phâi 
cOng b kt qua dim thi d thI sinh dir thi bit và thông báo vic nhn don phüc 
khâo trong th?ii han  15 ngày k tü' ngày thông báo kt qua dim thi trên cng thông 
tin din t1r cüa co quan, don vj có thm quyn tuyn ditng viên cht'rc; 

Triing hçip có don phüc khào thI chm nhât là 15 ngày sau ngày ht thtM 

han nhân don phuc khào phài hoàn thành vic châm phiic khào va cong b kt qua 
chtm phüc khão d thI sinh dir thi duçic bi&. 

Can cir vào diu kin thirc tin trong qua trInh t chrc chm thi, ngui d'tirng 
du co quan, don vj có thm quyn tuyn diing quyt djnh kéo dài thñ han  thirc 
hin các cOng vic quy djnh tai  dim nay nhung không qua 15 ngày. 

g) Chtm nhât là 05 ngày lam vic sau ngày kt thic yiêc chrn thi vông 1 
theo quy djnh tai  dim d, dim e khoãn nay, ngi.thi dimg du co quan, don yj  có 
thm quyên tuyên diing phãi thông báo triu tp thI sinh dir thi vông 2. 

Chm nhât là 15 ngày sau ngày thông báo triu tp thI sinh duqc tham dir 
vông 2 thI phãi tin hành to chüc thi vOng 2. 

2. Vông 2: Thi mon nghip vu chuyën ngành 
a) Ni dung thi: Kin thuc, nang lirc, k nàng chuyên mOn, nghip vii cüa 

nguii dir tuyn viên chuc theo yêu cu cüa vi trI viêc lam cn tuyn diving. 
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b) HInh thiirc thi: Thi vit. 

Thi vit tti vông 2 nay phü hçp vâi tInh cht hoat dng ngh nghip và yêu 
câu cüa vj trI vic lam can tuyên. 

c) Thang dim (thi vit): 100 dim. 

d) Thai gian thi: Thi vi& 180 phñt." 

Diêu 6. Cách xác djnh ngu'ôi trñng tuyên trong k)' thi tuyn, (tôi ttrçrng 
và u'u tiên trong tuyên thing viên chu'c: 

1. Cách xác djnh ngtrô'i trüng tuyn trong k)' tuyn thi tuyên. 
1.1. Nguôi tr11ng tuyn trong kS' thi tuyn giáo viên tiu h9c phài có dü các 

diu kiên sau: 

a) Co k& qua dim thi ti vông 2 dt tü 50 dim trâ len; 
b) Co s dim vông 2 cong vñ dim u'u tiên (nu co) cao han 1y theo thu tir tü 

cao xung thp trong phm vi chi tiêu diicc tuyn ding cüa tü'ng vi tn vic lam. 

1.2. Truè'ng hçip có ti'j 02 ngiiô'i tr len có két qua diem thi vông 2 cong vi 

dim isu tiên (nu co) bang nhau chi tiêu cui cüng cn tuyn ding thI ngrnii có 

kt qua dim thi vông 2 cao han là nguii tring tuyn; nu vn không xác djnh 

dugc thI ngithi düng du ca quan, don vj có thm quyn tuyn ding viên chirc 

quyt djnh nguôi trüng tuyn. 

Ngithi không tr11ng tuyn trong thi tuyn viên chirc không duçc bão lu'u 
kt qua thi tuyn cho các k' thi tuyn ln sau. 

2. Dôi ttrçrng và diem u'u tiên trong tuyn diing: 
a) Anh hung Lirc luçing vu trang, Anh hung Lao dng, thtrang binh, ngui 

hu&ng chInh sách nhu thuong binh, thiiong binh 1oi B: duçc cong  7,5 dim vào 
kt qua dim thi ti vông 2; 

b) Ngui dan tc thiu s, si quan quân di, si quan cong an, quân nhân 

chuyên nghip, ngithi lam cOng tác co yu chuyn ngành, con 1it Si, con thuang 

binh, con bnh binh, con cüa nguô'i huâng chInh sách nhu thuong binh, con cüa 

thuang binh loti B, con cüa ngui hot dng cách mng truó'c tng khi nghia (tilt 
ngày 19 tháng 8 näm 1945 tth ye truOc), con dé cilia ngui hot dng kháng chin 

bj nhim chat dc hóa h9c, con Anh hung Lirc 1uçng vu trang, con Anh hung Lao 

dng: ducic cong 5 dim vào kt qua dim thi ti vông 2; 

c) Ngithi hoàn thành nghia v1 quân sir, nghia v11 phiic vi có thi hn trong 

hrc luqng cOng an nhân dan, di viên thanh niên xung phong, di viên trI thüc tré 

tInh nguyen tham gia phát trin nông thôn, min nilti tilt dü 24 tháng tth len dã hoàn 
thành nhim v1i: duçc cong 2,5 dim vào kt qua dim thi ti vông 2. 

Tnthng hçp nguii dçr thi tuyn viên chilrc thuc nhiu din uu tiên thI chi 

ducc cong dim uu tiên cao nht vào kt qua dim thi tti vông 2 theo quy djnh.'- 
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Ngithi không trling tuyn trong k thi tuyn viên chirc không duçc bào lu'u 
k& qua thi tuyn cho các kS'  thi tuyn 1n sau." 

ChironglV 
bAT BQNG CUA HQI BONG THI TUYEN, BAN GIAM SAT, BAN BE 
THI, BAN COI THI, BAN PHACH, BAN CHAM Till, BAN PHUC KHAO 

Biu 7. Hi dung thi tuyên giáo viên tiêu hQc: 
1. Hi dung thi tuyn có 07 thành viên, bao gum: 
a) Chü tjch Hi dung do nguii dung du ca quan có thm quyn tuyn diing 

viên chüc quyt djnh; 
b) Phó Chü tjch Hi dung là Truô'ng phông Ni v11; 
c) Uy viên kiêm thu k Hi dung là nguôi di din b phn lam cong tác t 

chüc can b cüa ca quan có thm quyn tuyn diing viên chüc; 
d) Các üy viên khác là ngui có chuyên môn, nghip vi.i lien quan dn vj trI 

tuyn diing. 

2. Hi dông thi tuyên lam vic theo nguyen tAc tp the, quy& djnh theo da 
s& Trung hcip có so kiên bang nhau thI quyt djnh theo kin cüa Chü tjch Hi 
dung thi tuyn. Hi dung thi tuyn có nhim vi, quyn hmn sau day: 

a) Thành 1p Ban dê thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chm thi, Ban chm 
phüc kháo; 

b) Tu chirc thu phi dir tuyn và s'~ diing phi d? tuyn theo quy dinh; 
c) Tu chüc thi, chm thi, kim tra Phiu däng k di.r tuyn; 
d) Chm nht là 10 ngày sau ngày t chirc chm thi xong, Hi dung thi 

tuyn phài báo cáo nguè'i drng du co quan, do'n vj có thm quyn tuyn diing 
viên chrc kt qua thi tuyn d xem xét, quyt djnh cOng nl4n kt qua thi tuyn; 

d) Giâi quyt khiu nai, t cáo trong qua trInh th chirc thi tuyn. 
Hi dông thi tuyên du'çic su ding con dâu cüa UBND huyn, tài khoãn cüa 

Phông Ni vii huyn trong các hot dng cüa Hi dung. 
3. Nhim vi1, quyn hn cüa các thânh viên Hti dung thi tuyn. 
3.1. Chü tjch Hi dung thi: 

a) Chju trách nhim to chuc thirc hin nhim vi cüa HOi  dung thi và chi do 
t chüc k' thi tuyên giáo viên tiêu h9c bào dam dung ni quy, quy ch kS'  thi theo 
quy djnh cüa pháp lut; 

b) Phân cOng trách nhiêm, nhim vi ci th& rO rang cho tüng thành viên cüa 
Hi dung thi; 

c) Quyt djnh thánh 1p Ban îê thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban châm thi, 
Ban chm phüc khào; thành 1p các b phn giup vic xét thy cn thit; 
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d) T chirc vic xây dimg d thi, 1ira ch9n d thi, báo quân, hxu giU d thi 

theo dung quy djnh tii Quy ch nay và báo dam bI mt d thi theo ch d tâi 1iu 
"I\4ât"; 

d) Quy djnh c11 th thi gian bat du thi cüa tiling phn thi trong ni dung thi 

tràc nghim tti vông 1 d thng nht thirc hin; 

e) To chirc vic coi thi, quàn 1 bài thi, dánh s phách, rçc phách, quãn 1 

phách, chtm thi và các tác nghip khác theo quy djnh ti Quy ch thi tuyn viên 

chüc kern theo Thông tir s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/20 19 cilia Bô Ni vi. 

g) Báo cáo ngu?ii dung du, co quan, don vj có thm quyn tuyn dung viên 
chilrc xem xét, quyt dnh cong nhn kt qua thi; 

h) Chi do giái quyt kin nghj, khiu ni, t cáo trong qua trInh t chilrc ki  thi. 
3.2. Phó Chili tch Hti dông thi: 

Giüp Chili tjch Hi dông thi diu hânh hott dng cilia Hi dng thi và thirc 

hin mOt  s nhirn v cii th cilia Hi dng thi theo sir phân cong cilia Chili tch Hi 

dng thi. 

3.3. Các Uy viên cilia Hi dông thi: 

Các Uy viên cilia Hi dng thi do Chili tjch Hi dng thi phân cong nhirn vi 

ciii the d bào darn các hot dng cüa Hi dng thi thrc hin dñng quy dnh cilia 

pháp lut. 

3.4. TiJy viên kiêm Thu k Hi dng thi giñp Chili tjch Hi dng thi: 

a) Chun bj các van bàn, tài 1iu cn thiêt cilia Hi dng thi; ghi biên bàn các 

cuc hçp, hott dng cilia Hi dng thi; 

b) T chilrc, chun bj các tài lieu huàng dn on tp cho thI sinh (nu có); 

c) T chilic vic thu phi d? tuyn giáo viên; quàn 1 thu, chi và thanh quyêt 

toán theo quy djnh cilia pháp 1ut; 

d) Nhn, bâo quàn bài thi cüa thI sinh ducc dóng trong các tüi hoc bI dimg bài 

thi (sau day gi chung là tüi bài thi) con nguyen niêm phong tilr Tri.thng ban coi thi; 

d) Bàn giao bài thi dugc dóng trong các tüi bài thi cOn nguyen niêm phong 

cho Tru&ng ban phách; 

e) Nhn, bào quãn bài thi dã rçc phách và duçic dirng trong các tui bài thi 

cOn nguyen niém phong tilt Tru&ng ban phách; 

g) Bàn giao bài thi dä r9c phách dimg trong các tui bài thi cOn nguyen niêrn 

phong cho Trithng ban chm thi kern theo các Phiu chm dim và thirc hin các 

cOng tác nghip vi lien quan; 

h) Nhn, bào quàn du phách duçic dóng trong các tilti con nguyen niêrn 
phong tilt Trithng ban phách sau khi vic châm thi các bài thi cilia các mon thi dâ 

hoàn thành; 

i) Ghép phách, tng hçip, báo cáo kt qua vi Hi dng thi; 
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k) Thirc hin các nhim vii khác theo phân cong cUa Chü tjch Hi dng thi. 
Diêu 8. Các Ban giüp vic cüa Hi dông thi tuyên. 
1. Ban thi 

1.1. Ban dê thi do Chü tjch Hi dông thi thành 1p gOm: Trrnng ban và các 
thành viên, trong do có mt thành viên kiêm Thu k. 

1.2. Nhim vii, quyn han  và trách nhim cüa Trung ban d thi: 
a) T chirc thi..rc hin vic xây dirng b d thi, ngân hang câu hOi theo quy 

dinh; 

b) T chirc diu hành toàn b boat dng cüa cong tác xay drng ngân hang 

câu hOi, ra d thi; chju trách nhim truOc ChU tjch Hi dng thi và truOc pháp 1ut 
v cong tác xây dirng ngân hang câu hOi, ra d thi; 

c) Báo mt ngân hang câu hOi, d thi theo ch d tài lieu "Mat". 
1.3. Nhim viii, quyên han  và trách nhim cüa thành viên Ban d thi: 
a) Tham gia xây dirng ngân hang câu hOi, b d thi theo phân cOng cüa 

Tru&ng ban d thi; 

b) Bào mt d thi, ngân hang câu hOi theo ch d tài 1iu "Mtt". 

1.4. Nhiêm vii, quyên han  và trách nhim cüa thành viên kiêm Thu k: 

Ghi biên bàn các cuc h9p, hoat dng cüa Ban d thi và thrc hin các nhiêm 

vii khác theo phân cOng cüa Tru&ng ban d thi. 

1.5. Tiêu chun thành viên Ban d thi: 

a) NguOi duçc cü lam thành viên Ban d thi là cOng chirc, viên chüc có 

trInh d chuyên môn, kinh nghim cOng tác trong ngành, linh virc phii hap vOi yêu 

cu cüa vj trI can tuyên hoic yêu cu cüa ngch cOng chirc, chüc danh ngh 

nghip viên ch'Crc dir thi; 

b) Không ci'r lam thành viên Ban d thi di vi nhü'ng ngui có quan h là 

cha, mc, anh, chj, em rut cña ben vg hoc chng; vi hotc chng; con dé hoc con 

nuOi cüa nguii di,r thi hoc nhUng nguii dang trong thO'i gian bj xem xét xr l k' 

lut hoc dang thi hành quyt djnh k' lust; 

c) Ngu'ô'i duc cü' lam thành viên Ban dê thi khOng dugc tharn gia lam thành 

viên Ban coi thi. 

1.6. Nguyen tc lam vic cüa Ban d thi: 

a) Mi thành viên cüa Ban d thi phái chju trách nhim cá nhân v ni dung, 

bâo dam bI mt, an toãn cüa d thi theo diing chirc trách cüa mInh vâ theo nguyen 

tc bâo ye bI mat nhà nuc; 

b) Các thành vién cüa Ban d thi lam vic dc 1p và tri.rc tip vi Trithng 
ban dé thi; nguè'i duçic giao thirc hin nhim vi nào chju trách nhiêm thuc hiên 

nhim vi.i do, không duqc tham gia các nhim vii khác cña Ban d thi. 

1.7. Khu vuc lam dê thi và các yêu câu bào mat 
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a) D thi, h.ring dn chm, dáp an, thang dim chu'a cong b thuc danh 

miic bI mt nhà nithc d "Mat". D thi dir phOng chua s1r dçing duçc giãi "Met" 
sau khi kt thiic kS'  thi; 

b) Vic lam d thi phãi thrçic thirc hin ti mt dja dim an toàn, bit lip, 
phâi dmyc bão v, có dy dü phuang tin bão mat, phông cháy, chfta cháy; 

c) Danh sách nhctng ngu?ñ tham gia Ban d thi phâi duçc git bI mt trong 
qua trInh t chtrc k' thi. Các thânh viên tham gia lam d thi du phâi each ly vi 
ben ngoài tir thai dim tp trung lam d thi cho dn khi kt thüc mon thi d. Trong 
tru&ng hcip cn thit, duçc sr dng bang van ban cüa Trithng ban d thi thI các 
thành viên mth ducc phép ra ngoài hoc lien h vi ben ngoài bAng din thoi c 
djnh, khi nói chuyn phái bt ba ngoài, có ghi am và disi sir giám sat hoc chirng 
kin cüa thành viên Ban giám sat và cüa dti din Co quan cong an (nu duçc mi 
tham gia); 

d) Phong bI dirng d thi d giao, nhn, vn chuyn tr noi lam d thi ra ben 
ngoài phái duqc lam bAng giAy có dü d ban, kin, ti và ducc dan chat, không 
bong mép, ducc niêm phong; 

d) Toân b qua trInh giao, nh.n, vn chuyên d thi phãi thrcyc giám sat b&i 

thành viên Ban giám sat và cüa di din co quan cong an (nu dugc mi tham gia); 
các phong bI dirng d thi phâi duqc báo quán trong thüng lam bAng kim loii có 
khóa và dugc niêm phong trong qua trInh giao, nhn, van chuyn; 

e) May móc và thiêt bj ti noi lam d thi dü bj hông hay không dirng dn, 
chi duqc dua ra ngoài khu vrc cách ly sau thai gian thi mon cui cüng; 

g) Thành viên Ban d thi và nhttng ngi.thi khác có lien quan phâi gic bi mitt 

tuyt di các d thi và câu hôi trAc nghim, phOng vAn, thirc hành; không ducc 
phép cong b di.râi bAt kS'  hInh thüc não cho dn khi kt thüc thi gian thi mon thi 
duçc phân cong thrc hin. 

1.8. Yêu câu khi xây dirng d thi: 
a) Yêu cAu chung: 
Dam bão chInh xac, khoa hçc, li van, câu chU rö rang; 

Phâi phU hçp vi yêu cAu cüa ngch cong chirc hoc chi'rc danh ngh nghip 
viên chirc tuong üng vói vj tn dr thi; 

D thi phâi có tinh suy bun, phân tich, tránh vic h9c thuc lông; 

D thi phãi ghi rO s dim cUa mi câu hOi thi; 
D thi phãi ghi rO có chtr "I-lET" ti dim k& thüc d thi và phâi ghi rO có 

mAy trang (di vói dé thi có tilt 02 trang trâ len); 
Mi mOn thi hoc phAn thi trong mt kS'  thi phai cO dé thi chInh thüc, d thi 

dir phông và kern theo hithng dan, dáp an chAm thi ci th. Hithng dan, dáp an 
chAm thi phai cO thang dim chi tit dn 5 dim. 
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b) Di vói d thi tu luân: 

Can cir yêu câu cüa kSi  thi, Ban d thi có trách nhiêm soan thào d thi và hiu 

chinh d thi, dáp an, hithng dn ch.m thi (chInh thirc và di,r phông) cho mon thi. Sau 
khi soan  thào, hiu chinh, các d thi, dáp an, huóng dn chm thi duoc t chüc phãn 

bin và d xut phuung an chinh 1, sira chüa nu thy cn thit. Vic phàn bin d 

thi, dáp an, huóng dn chm thi do các thành viên Ban d thi thirc hin. 

c) Di vi d thi trc nghim: 

Vic xay dmg ngân hang câu hOi cho d thi trc nghim phái báo dam s 

luçing câu hOi xây dmg gp ti thiu 3 ln so vi s câu hOi theo quy djnh cüa 

tü'ng phn thi. Tru&ng ban d thi t chüc d các thành viên Ban d thi th.m djnh 

t1rng câu hOi thi trc nghim theo dung yêu cu cüa vi trI dir tuyn hoc yêu cu 

cüa ngch cong chüc, chirc danh ngh nghip viên chüc dr thi; sau khi hiu chinh 

ln cu6i, Trthng ban d thi t chirc rut ngu nhiên các câu hOi d hInh thành d thi 

trc nghim vâi nhiêu phiên bàn dê thi khác nhau. Sau khi rà soát trng phiên bàn 

d thi trc nghim, Trtr&ng ban d thi k ten vào tmg phiên bàn d thi và bàn giao 

cho Chü tch Hi dng thi d Chü tjch Hi dng thi quyt djnh d thi chInh thirc 
và d thi dir phông. 

2. Ban coi thi 

2.1. Ban coi thi do Chu tjch Hi dông thi thành l.p, gm: Tru&ng ban, Phó 

Trithng ban và các thành viên, trong do có mt thành viên kiêm Thu k. 

2.2. Nhim vu, quyên han  và trách nhim cUa Trung ban coi thi: 

a) Giüp Hi dông thi to chirc k' thi theo quy ch, ni quy cüa kS'  thi; 
b) B trI phông thi; phân cong nhim vi cho Phó Trithng ban coi thi; phân 

cong giám thj phông thi và giám thj hành lang cho tüng mOn thi; 

c) Nhn và bào quàn dê thi theo quy djnh; giao d thi cho giám thj coi thi. 

Khi giao, nhtn d thi phái 1p biên bàn xác dnh tInh trtng dé thi; 

d) Tam  dInh chi vic coi thi cüa giám thj, kjp thii báo cáo Chü tch Hôi 

dng thi xem xét, quyêt dinh;  dInh chi thi di vi thI sinh nu thy có can ci vi 

phm ni quy, quy ch ci'ia k thi; 

ci) T chuc thu bài thi cüa thI sinh, niêm phong bài thi d bàn giao cho Uy 

viên kiêm Thu k Hi dng thi. 

2.3. Nhim viii, quyên han  và trách nhim cüa Phó Tru&ng ban coi thi: 

Giup Tru&ng ban coi thi diêu hành mt s6 hoat  dng cüa Ban coi thi theo sr 

phân cong cüa TruO'ng ban coi thi. 

2.4. Nhim vi, quyn han  và trách nhim cüa thành viên Ban coi thi duqc 
phân cong lam giám thj phOng thi: 

a) Thirc hin nhim vii coi thi theo s'.r phân cOng cüa TruO'ng bn coi thi; 

b) Phãi có mt dung giè' tai  dja dim thi d lam nhim v1i; 
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c) Trong khi thirc hin nhiêm vii coi thi, không dixçc mang vào phông thi 

din thoü di dng, may ghi am, may ânh, may vi tInh, các phuong tin k thut 

thu, phát truyn tin, phucmg tin sao luu dr lieu, thit bj chira drng, truyn tãi 

thông tin khác và các loai giy t, tài 1iu có lien quan dn ni dung thi; 

không thrçic lam vic riêng; không dtrçc hi1it thuc; không dixcyc sir diing các loti 
d ung có cn hotc các cht kIch thIch; 

d) Chi cho thI sinh ra khôi phông thi sim nht sau 2/3 thai gian lam bài thi 

dôi vi mon thi viêt hoc sau khi thI sinh dà np bài, d thi, giy nháp (nu co) và 

k np bài. Di vâi mon thi trc nghim, chi cho thi sinh ra khói phông thi khi dA 

ht thii gian lam bâi thi và sau khi dã np bài, k np bài. Trung hçip thI sinh 

nht thit phãi ttm thai ra khói phông thi thI giám thj phông thi phài thông báo 

ngay cho giám thj hành lang d giám thj hành lang báo cáo ngay Trithng ban coi 
thi xem xét, giâi quyt; 

d) Nu có thI sinh vi phm ni quy, quy ch thi thI giám th phông thi phài 

1p biên bàn xi:r l theo quy djnh. Nu có tInh hung bt thithng phãi báo cáo ngay 
cho Truàng ban coi thi. 

2.5. Nhim vij, quyn hn và trách nhim cüa thành viên Ban coi thi duGc 

phân cong lam giám thj hành lang: 

a) GiU gin trt t1r và bào dam an toàn ben ngoài phông thi; 

b) Phát hin, nhc nhâ, phê bInh và cüng giám thj phông thi 1p biên bàn thI 

sinh vi phm ni quy, quy ché cüa kS'  thi khu virc hành lang. Truông hçp vi 

phtm nghiêm tr9ng nhu gay mt trtt tir, an toàn a khu vlrc hành lang phâi báo cáo 

ngay cho Truang ban coi thi xem xét, giài quyt; 

c) Không duçic vào phông thi. 

2.6. Nhim vi, quyên hn và trách nhim cüa thành viên kiêm Thu k: 

Ghi biên bàn các cuc hpp, hott dng cüa Ban coi thi và thrc hiên các 

nhim vit khác theo phân cOng cüa Tru&ng ban coi thi. 

2.7. Tiêu chun cüa thành viên Ban coi thi: 

a) Nguai duçc cr lam thành viên Ban coi thi phài là cOng chüc, viên chirc; 

b) Không c1r lam thành viên Ban coi thi di vâi nhQng ngthi có quan h là 

cha, mc, anh, chj, em rut cüa ben vçi hotc chng; vv hotc chng; con dé hoc con 

nuôi cüa nguai dir thi hoc nhüng nguai dang trong thai gian b xem xét x1r l k' 

lut hoc dang thi hành quyt djnh kS'  lut; 

c) Ngu'ai ducc cü lam thành vien Ban coi thi không dugc tham gia lam 

thanh vien Ban d thi, Ban phách, Ban chm thi, Ban chm phiic khào (nu co). 
3. Ban phách 
3.1. Ban phách do Chü tch Hi dng thi thành 1p gm: Truang ban và các 

thành vien, trong do có mt thành vien kiem Thu k. 

11 



3.2. Nhiêm vu, quyn han và trách nhiêm Trithng ban phách: 
a) Nhn bài thi duçc dóng trong các tüi con nguyen niêm phong tr Uy viên 

kiêm Thu k Hi dng thi; 

b) Phân cong nhim vi cii th cho các thành viên Ban phách d t chirc thirc 

hin vic dánh s phách, r9c phách các bài thi bão dam nguyen tc s phách không 
trüng 1p vi s báo danh cüa thI sinh; 

c) Bàn giao bài thi dA lam phách duqc dóng trong tñi con nguyen niêm 
phong cho Uy viên kiêm Thu k Hi dng thi; 

d) Niêm phong du phách và bào quàn theo ch dO "Mat" trong sut thñ 
gian chm thi cho dn khi hoàn thành vic chm thi; 

ci) Bàn giao du phách duccc dóng trong tii cOn nguyen niêm phong cho Uy 
viên kiêm Thu k HOi  dng thi sau khi vic chm thi các mon thi cia hoàn thành; 

e) Bào mt s phách. 

3.3. Nhim vii, quyn han  và trách nhim cüa thành viên Ban phách: 
a) Thirc hin vic dánh s phách, rçc phách các bài thi theo phân cong cüa 

Truàng ban phách; 

b) Bào mt s phách. 

3.4. Nhim vv, quyn  han  và trách nhiêm cüa thành viên kiêm Thu k: 
Ghi biên bàn các cuOc  h9p,  boat dng cüa Ban phách và thirc hin cac 

nhim vii khác theo phân cong cüa Trithng ban phách. 

3.5. Tiêu chun cüa thành viên Ban phách: 

a) Ngu?ii duçc cir lam thành viên Ban phách phái là cOng chrc, viên chüc; 

b) Không cü lam thành viên Ban phách di vâi nhuiig nguYi có quan h là 

cha, mc, anh, chj, em ruOt  cüa ben vç hoc chng; vq hotc chng; con dé hoãc con 

nuOi cüa ngu1i dir thi hoc nhctng nguñ dang trong thai gian b xem xét xir 1 k 

lutt hoc dang thi hành quyt dnh k' lut; 

c) Ngrnñ dugc cU lam thành viên Ban phách kbông dugc tham gia Ban coi 

thi, Ban chm thi, Ban chm phiiic khâo (nu co). 

4. Ban chãm thi 
4.1. Ban chm thi do Chü tjch HOi  dng thi thành 1p gm: Trung ban và 

các thành viên, trong do có mOt  thành viên kiêm Thu k. 

4.2. Nhim vçi, quyên han  và trách nhim cüa Trueing ban chm thi: 

a) Phân cOng nhim vii chm thi cho các thành viên Ban chm thi bão dam 

nguyen tc mi bài thi phài có It nht 02 thành viên thirc hin nhim v chm thi 

và t chirc vic chrn thi theo diung quy ch; 

b) Tru6c khi chm thi, t chüc và quán trit den các thành viên Ban chm 
thi v huO'ng dn châm, nOi  dung dáp an và thang dim chm thi. Trumg hçip phát 
hin nOi  dung cüa d thi và hrnng dn chm, dáp an chm thi có nOi  dung không 
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thng nht hotc sai 1ch thI phài báo cáo ngay dn Chü tch Hi dng thi d xem 

xét, quyêt djnh. Sau khi có kiên cüa Chü tjch Hi dng thi mOi thrc hin vic 

chm thi theo quy dnh. Không dtxçc ti.r thay di hithng dn chm, dáp an, thang 
dim chm thi; 

c) Nhn, bào quán các tüi bài thi con nguyen niêm phong tü Üy viên kiêm 

Thu k Hi dng thi, sau dO phân chia tiii dmg bài thi kern theo phiu chm dim 
bài thi cho các thành viên Ban chrn thi; 

d) DInh chi hoc thay di vic chm thi di vth thành viên Ban chm thi 
thiu trách nhim, vi phm quy ch thi; 

d) Tng hçip kt qua chAm thi, dmg vào tüi và niêm phong, sau do bàn giao 

cho Uy viên kiêm Thu k Hi dng thi. Khi bàn giao phâi 1p biên bàn giao nhn 
kt qua chm thi; 

e) Báo mt k& qua dim thi. 

4.3. Nhiêm vu, quyn han  và trách nhim cüa thành viên Ban chm thi: 

a) Chm dim các bài thi theo dOng huóng dn chrn, dáp an chm thi và 
thang dim. Chi chm dim các bài thi du?c  lam trén giy thi do Hi dng thi quy 
djnh; 

b) Báo cáo du hiu vi phtm trong các bài thi vâi Tru&ng ban chm thi và 

kin nghj hInh thüc xir 1; 

c) Bào mt kt qua dim thi. 

4.4. Nhim vçi, quyên han  và trách nhim cüa thành viên kiêm Thu k: 

Ghi biên bàn các cuc h9p, hoat  dng cüa Ban chm thi và thuc hin các 
nhim vii khác theo phân cong cUa Tru&ng ban chm thi. 

4.5. Tiêu chun cüa thành viên Ban chm thi: 

a) NguO'i duqc cr lam thành viên Ban chm thi là cOng chüc, viên chi'rc có 

trInh d chuyên môn, kinh nghim cOng tác trong ngành, linh virc phü hop vói yeu 

dtu cüa vj trI cAn tuyên hoc yêu cAu cüa ngch cOng chü'c, chüc danh ngh 

nghip viên chi.irc di,r thi; 

b) Không cir lam thành viên Ban chAm thi di vth nhu'ng ngui có quan h 

là cha, mc, anh, chj, em rut cüa ben v hoc chng; vçi hoc chng; con dé hoc 

con nuôi cüa ngui di,r thi hoc nhng nguii dang trong thai gian bj xem xét xü 1 

k 1utt hoc dang thi hành quyt djnh k lut; 

c) Nguii duçic cir lam thành viên Ban chAm thi không duccc tham gia vào 

lam thành viên Ban coi thi, Ban phách. 

Chtrong V 

TO CHIC THTFC HItN 

Diu 9. To chfrc thi tuyên viên chfrc 
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1. Tnrc ngày thi It nht 15 ngày, Hi dng thi giri thông báo triu ttp thI sinh 

dir thi, trong do: Thông báo cii th thai gian, dja dim lam thu t1ic di,r thi; thu l phi 

thi; th?ñ gian, dja diem to chirc On tp (nu có); thài gian, dja dim t chüc thi; hInh 

thüc thi, thii gian t chrc các vông thi, phn thi, mOn thi dn các thI sinh dir thi. 
2. Truâc ngày thi it nht 01 ngày lam vic, Hi dng thi niêm y& danh sách 

thI sinh theo s báo danh và theo phông thi, so d vj trI các phOng thi, ni quy thi, 

hInh thüc, thai gian thi di vói trng phn thi, mOn thi, ni dung thi ti da dim t 
chiirc thi. 

3. Truâc ngày thi It nht 01 ngày lam vic, TiJy viên kiêm Thu k Hi dng 

phâi hoàn thành các cong tác chun bj cho kS'  thi nhu sau: 
a) Chia phông thi và chun b danh sách thI sinh d gçi vào phông thi; danh 

sách d thI sinh k nôp bài thi; 

b) Chun bj các biên bàn, gm: Biên bàn giao nhn d thi tr Hôi dng thi 

cho T in sao dê thi, tir To in sao d thi cho Ban coi thi, tu Truâng ban coi thi cho 

các giám thj phOng thi; biên bàn xác nhn tInh trng tüi drng d thi truic khi ct 

ti1i dimg d thi d phát d thi; biên bàn xu l vi phm ni quy, quy ch thi; biên 

bàn giao nhn bài thi và các biên bàn khác phiic vi cho cOng tác thi; 

b) Chun bj the cho các thành viên Hi dông, Ban coi thi, b phn phc vi 

k' thi. The cüa Chü tjch, Phó Chü tjch, Uy viên Hi dng, Tri.thng ban coi thi in 

dy dU hp ten và chuc danh. The cüa các thành vién khác chi in chuc danh. 

Diu 10: Thông báo két qua tuyn dting giáo viên tiu h9c: 
1. Chtm nhât là 10 ngày sau ngày nhn duçc báo cáo kt qua vOng 2 cüa 

Hi dông tuyên diing, co quan, don vj có thm quyn tuyên d%lng viên chuc phái 

niêm yet Cong khai kt qua thi tuyn, danh sách dir kin ngui trung tuyn ti trii 

s lam vic và trên trang thông tin din tCr cua Co quan, don vj cO thm quyn 

tuyn diing viên chuc; gui thông báo k& qua thi tuyn bng van bàn td nguôi dir 

tuyn theo dja chi ma ngu?i dir tuyn dã dàng k. 

2. Trong th?ii hn 15 ngày ké tü ngày niem yet cOng khai kt qua vông 2, 

ngui dir tuyn cO quyn gui don d nghj phuc khào kt qua thi trong truOng hp 

thi vOng 2. Ngui dmg du Co quan, don v CO th.m quyn tuyn ding vien ChÜC 

có trách nhim t ChirC châm phOc khão vâ cOng b kt qua chm phüc khào chm 

nht là 15 ngày sau ngày ht thM hn nhn don phüc khào theo quy djnh. 

3. Sau khi thrc hin CaC quy djnh ti khoàn 1 và khoãn 2 Diu nay, nguôi 

dirng du co quan, don vj có thm quyn tuyên diing vien chuc phe duyt kt qua 

tuyn dçing và gui thông báo cong nhn kt qua trüng tuyn b&ng van bàn tth 
nguOi dr tuyn theo dja chi ma ngui dr tuyn da däng k. Ni dung thông báo 

phài ghi rO thii hn nguii trung tuyn phài dn co quan, don vj có thm quyn 

tuyn diing viên chuc dê xuât trInh bàn chinh các vAn bang, chung chi, kt qua h9c 
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tap, di tuçmg uu tiên theo yêu cu cüa vj trI tuyn ding d hoàn thin h so dr 
tuyn theo quy djnh và k hçp dng lam vic. 

4. Trumg hçp nguñ trüng tuyn không hoàn thin dü h so dr tuyn theo 

quy djnh hoc có hành vi gian In trong vic ké khai Phiu dang k dir tuyn hotc 

co quail, don vi có thm quyn tuyn dung viên chCrc phát hin nguñ triing tuyn 
sir diing van bang, chirng chi không dung quy djnh thI ngithi dimg du Co quail, 
don vj có thm quyn tuyn dmg viên chirc ra quyt djnh buy kt qua tnitng tuyn 

và có van ban báo cáo ngui dtrng du co quan có thm quyn quán ly vien chüc. 
Trung hçip Co hânh vi gian ln trong vic kê khai Phiu dung k dir tuyn hoc Co 

quan, don vj có thm quyn tuyn diing viên chirC phát hin nguOi trüng tuyên Si1 

diing van bang, chirng chi không dung quy djnh thI co quail, don vj cO thm quyn 

tuyn ding thông báo cong khai trên phuurig tin thông tin di chi1ng hoc trên 

trang thông tin din t1r cüa co quail, don vi và không tip nhn Phiu däng k dir 

tuyn trong mt k tuyn diing tip theo. 

5. Ngui dung dâu co quan, don vj CO thm quyn tuyn diing viên chüc 

quyt djnh Cong nhn kt qua trUng tuyn di vâi ngithi di,r tuyn có kt qua tuyn 

ditng thp hon lin k so vii kt qua tuyn ding cüa ngui trüng tuyn dã bj hüy 

bO k& qua trüng tuyên theo quy djnh ti khoãn 4 hoc trong truO'ng hcp co quan, 

don vi CO thm quyn tuyn diing viên chuc phát sirih nhu cau tuyn diing mi 

trong cüng nàm tuyn diing di vO'i vi trI CO yêu cau ye chuyên ngành duo to 
ging nhu vj trI ViC lam ma nguui d1r tuyn dã dàng k trong näm tuyn d1ing. 

Trumg hçp có tiir 02 nguii tru len có kêt qua tuyén ding thp hon lin k ma 

bang nhau thi nguO'i dirng dâu co quan, don vj có thm quyn tuyn dicing viên 
chirc quyt djnb ngi.thi trüng tuyn theo quy djnh. 

Diu 11. Giám sat k' thi. 
1. Ngi.thi dimg dâu co quan có thm quyn tuyên dçing viên chuc phái thành 

1p Ban giám sat ki thi gm: TruOng ban và các thành viên. 

2. Không cir nbmg ngui tham gia Hi dng thi, các Ban giup vic cüa Hi 

dng thi lam thành viên Ban giám sat. 

3. Không cir lam thành viên Ban giám sat di vói nhü'ng ngui cO quan h 

là cha, mc, anh, chj, em rut cüa ben v hoàc chng; vçi hotc chng; con dé hoãc 

COn flUÔ1 CÜ ngu?ii dir thi hotC nhmg nguui dang trong th'i gian bj xem xét xü 1 

kS' lutt hoc dang thi hành quyt djnh k 1ut; 

4. Ni dung giám sat gm: Vic thirc hin CáC quy dnh v th chuc kS'  thi; v 

thçrc hin quy Ché và ni quy cüa kS'  thi; v thirc hin chuc trách, nhim vj Cua CáC 
thành vienAHi dèng thi và cüa các thành viên tham gia các Ban giüp vic cUa HOi 

dng. 
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5. Dja dim giám sat: Tai noi lam vic cUa Hi dng thi và các Ban giüp 
vic cüa Hi dng. 

6. Thành viên Ban giám sat duçc quyn vào phông thi trong thôi gian thi, 

noi chm thi trong thôri gian chm thi, chm phüc khão; có quyn nhtc nba thI 

sinh, giám thj phông thi, giám thj hành lang, các thành viên khác Hi dng và 

thành viên các Ban giñp vic cüa Hi dng trong vic thrc hin quy ch và ni 

quy thi; drn7c quyn yêu cu giám th phông thi 1p biên ban di vai thI sinh trong 

phông thi vi phtm quy ch& nOi quy thi (nu co). 
7. Khi phát hin vi pham ni quy, quy ch thi cüa thành viên Hi dng thi, 

thành viên cüa các Ban giüp vic cüa Hi dng thi thI thành viên Ban giám sat 

duçic quyn ltp biên bàn v vi phim do và d nghj nguai dirng du ca quan, dan 
vj có thm quyn t chirc tuyn diing viên chirc xem xét, xir l theo quy djnh cüa 
pháp lust  v can b, cong chrc, viên chirc. 

8. Trumg hçip thành viên Ban giám sat không thirc hin dung chirc trách, 
nhim viii dugc giao s bj xem xét xir 1 trách nhim theo quy djnh cüa pháp lut 
v can b, cong chirc, viên chirc. 

Diu 12. Giãi quyt khiêu nLi, t cáo 
1. Trong qua trInh t chirc k' thi, truOng hcp có dan thu kin nghj, khiêu 

nai, t cáo thI Hi dOng thi phãi xem xét giái quyt theo quy dinh cUa pháp 1ut v 
khiu nai,  t cáo. 

2. Tru&ng hcp có dan thu kin nghj, khiu ni, th cáo v các ni dung lien 
quan dn kS'  thi sau khi Hi dng thi dã giãi th thI ca quan có thm quyn t chirc 

thi xem xét, giài quyt theo quy djnh cüa pháp 1ut v khiu ni, t cáo. 

Diu 13. Liru trü tài lieu 
1. Tài 1iu ye k5' thi bao gOm: Các van bàn ye t chirc k' thi tuyn viên 

chirc; van bàn cüa Hi dng thi, biên bàn các cuc h9p Hi dng thi, danh sách 

tng hçvp nguai dir thi, biên bàn ban giao d thi, biên bàn xác djnh tInh trng niêm 

phong d thi, biên bàn 1p v các vi phm quy ch, ni quy thi, biên bàn bàn giao 

bài thi, d thi gc, biên bàn chm thi, bang tng hçp kt qua thi, quyt djnh cOng 

nhn kt qua thi, biên bàn phiiic khâo, giài quyt khiu ni, t cáo và các 1oi biên 

bàn khác lien quan den k' thi du phái km trU thành b tài 1iu. 

2. Ch.m nhât là 30 ngày kê tr ngày kt thuc kS'  thi, Üy viên kiêm Thu k 
Hi dOng chju trách nhim bàn giao toàn b tài 1iu v k' thi quy djnh tai  khoàn 1 
Diu nay; cüng vai tüi drng bài thi va tui dirng du phách cOn nguyen niêm phong 

cho ca quan, dan vj có thm quyn tuyn ding cong chüc, viên chüc, thi nâng 
ngch cOng chuc, thäng hang chüc danh ngh nghip viên1  chirc d t chirc liru tr 
và quán l theo quy djnh cüa pháp lut v luu trtr. 
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CAn ci'r vào các quy djnh tii quy ch nAy vA các vAn bàn cüa tinh, Quy ch thi 

tuyn kern theo Thông tu s 03/201 9/TT-BNV ngAy 14/5/2019 cüa Bô Ni v1i, Hi 
dng thi tuyn t chiirc trin khai thirc hin dñng k ho?ch và hoAn thAnh vic thi 
tuyn giáo viên tiu h9c dAm bAo ding quy djnh. 

Các thAnh viên Hi dng thi tuyn giáo viên Tiu hçc thuc huyn Cm 

Xuyên, Thu tru&ng các c quan, ban ngAnh, dn v lien quan VA CC cA nhân Co h 
sc dAng k dix tuyn giáo viên tiu h9c có lien quan tren da bàn huyn có trách 
nhim th chüc thrc hin t& các ni dung tai  quy ch nAy. 

Trong qua trInh t chirc thirc hin, nu có gI vithng mc thI Hi dng thi 
tuyn phAi kjp thi báo cáo UBND huyn d xem xét, giAi quyt./. 

U BAN NHAN DAN HUYN 
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U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIET NAM 
HUYEN CAM XUYEN Dc tp - Tir do - Hnh phtIc 

NQI QUY 
KY TUYEN DUNG GIAO VIEN TIEU HQC 

(Ban hành kern theo Quye't dfnh sd4 /QD- UBND ngày U / 'O /2019 cia UBND huyn,) 
Diêu 1. Quy djnh tlôi vó'i thI sinh. 
1. Phài có mt truic phông thi dung giô quy djnh. Trang ph1ic g9n gang, th 

hin van minh, ljch sr. 

2. Xut trInh Giây chüng minh nhân dan hoc The can cithc cong dan hoc 

mt trong các loai giy t1 tüy than hçip pháp khác d giám thj di chiu trixcc khi 

vào phông thi. 

3. Ngi dñng chô theo so báo danh, d Giy chiirng minh nhân dan hoc The 

can cithc cong dan len mt bàn dê các giám thj phông thi và các thành viên Hôi 

dng thi kim tra. 

4. Chi ducc mang vào phông thi but viêt, thuc ké; không duçc mang vao 

phông thi din thoi di dng, may ghi am, may ânh, may vi tInh, các phuang tin 

k5 thut thu, phát truyên tin, phuung tin sao luu dU 1iu, thit bj chia dung, 

truyn tài thông tin khác và các 1oi giây t?i, tài 1iu có lien quan dn ni dung thi. 

5. Chi sr diing loti giây thi duçic phát dê lam bài thi, không duoc lam bài 

thi trên giây khác. Phâi ghi day dü các mic quy djnh trong giy lam bài thi. Mi to' 

giy thi phài có d chcr k cüa 02 giám thj, bài thi không có dü ch k cüa 02 

giám thj dugc xem là không hçip lê. 

6. Bài thi chi dugc viêt bang mt loai mrc có màu xanh hoäc màu den. 

KhOng duçic sü' dung các loi mic màu khác, mrc nhU, mirc phân quang, biiit chI 

d lam bài thi. 

7. Triir phn ghi bt buc trén trang phách, thi sinh không duçc ghi h9 ten, 

chü k cüa thI sinh, chuc danh, ten ca quan, hoc các du hiu khác len bài thi. 

8. Tuân thu mi hithng dn cüa giám th; gi trQtt tr và không dugc hut 

thuc hoc sir diing cht kIch thIch trong phOng thi. 

9. Không diuçc trao dM vâi nguO'i khác trong thôi gian thi, không duçc trao 

dèi giy thi, giy nháp, không dugc quay cop bài thi cña thI sinh khác hoc có bt 

kS' mt hành dng gian ln nào khác. Nghiêm cm mi hành vi sao chép, truyn 

tái thông tin có lien quan dn dê thi ra ngoài phông thi hoc nhn thông tin tü 

ngoài vào phông thi. 
10. Nu cn hOi diu gI, phài hOi cong khai giám thj phOng thi. 

11. Truo'ng hçip cn vit li thI gch chéo hoc ch ngang phn dã vi& 

trong bài thi (tro' truO'ng hçp d thi có quy djnh khác). 
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12. Chi duçc ra ngoài phông thi sau han mt ni1a thñ gian lam bâi và phãi 

duçic s1r dng cüa giám thj phông thi. Không giái quyt cho thI sinh ra ngoài 
phông thi d& vâi mon thi có thô gian dui 60 phiit. 

Truyng hcip giám thj phát hin ngrnñ d thi k thay ngu?i khác thI cá ngiRi 
k thay và ngiii duçc k thay du phái nhn dim khOng (0). 

Vic quy& djnh diem không (0) dM vói các truông hçip nay do Chü tjch Hi 
dng thi quyt djnh can cir báo cáo càa Truâng ban coi thi. 

13. Trong thi gian không duçic ra ngoâi phông thi theo quy djrih tti khoán 

12 Diu nay, nu thI sinh có dau, m bt thuè'ng thI phái báo cho giám thj phông 

thi và giám thj phông thi phài báo ngay cho Tru&ng ban coi thi xem xét, giãi 
quyêt. 

14. Ngü'ng lam bái va np bài cho giám tM phông thi ngay khi giám thj 

tuyên b h& thi gian lam bái thi. Phâi ghi rO tng s t giy thi dã np va k vao 

danh sách np bái thi. Truông hçp không lam duçc bài, thI sinh cUng phái np lai 
giy thi. 

Diu 2. Xtr 1 vi ph*m dôi vri thi sinh 
1. ThI sinh vi phm ni quy thi dêu phái 1p biên bàn xir l vi phm và tüy 

theo miirc d vi phm, thI sinh së bj xir 1 k luât theo các hInh thrc sau: 
a) Khin trách: HInh th't'rc k 1ut khin trách do giám thj phông thi 1p biên 

bàn, cong b cong khai ti phông thi và áp diing di vi thI sinh vi pham môt 
trong các lôi sau: 

C ngM không dung ch ghi s báo danh cüa mInh; 

Trao di vth ngix?ii khác dã bj nhc nh nhung vn khOng chp hành; 

Mang tài 1iu vao phông thi nhirng chua str diing (trr tnrèng hçip d thi có 
quy dnh dugc mang tài 1iu vào phông thi). 

b) Cánh cáo: HInh thirc k lut cânh cáo do giám thj phông thi 1p biên bàn, 

cong b cOng khai ti phông thi vâ áp diing di vOi thi sinh vi phim mt trong các 
lôi sau: 

Sü diing tài lieu trong phông thi (trü triiô'ng hçp d thi có quy dnh dizqc sir 
dung tài 1iu trong phông thi); 

Trao di bài lam hoc giy nháp vOi nguii khác; 

Cho ngiRi khác chép bài hoc chép bâi cüa nguôi khác; 

Sir ding din thoti di dng, may ghi am, may ánh, may vi tInh và các 

phuang tin k5 thut thu, phát truyn tin, phuang tin sao lixu d lieu, thit bj chüa 

dimg thông tin khác trong phông thi (trr trung hçp d thi có quy djnh khác). 
c) DInh chi thi: HInh thüc k 1ut dInh chi thi do Tru&ng ban coi thi quyt 

djnh, cOng b cOng khai ti phông thi và áp dyng di vi thI sinh vi pham dã bi lap 
biên bàn cânh cáo nhung vn c tInh vi phtm ni quy thi. 
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d) Hüy k& qua thi: Can cü vào báo cáo cüa Chü tjch Hi dng thi hoc xét, 
ngui dirng du Ca quan, dan vj có thrn quyn t chirc tuyn diing cong chüc, 
viên chi'rc, thi nâng ngch cOng chrc, thäng hing chirc danh ngh nghip viên 

chirc quyt djnh hüy bO kt qua thi di vth thI sinh vi phm mt trong các 1i sau: 
Co tr hal bài hoc hal phn thi tth len bj diem không (0) hoc dt 0% s câu 

trà lôi dung (tth trithng hp bô thi); 

Vit, ye vào t giây thi nhUng ni dung không lien quan den bài thi; 
Dánh tráo bài thi hoäc thi ho hoäc bi dInh chi thi. 
d) ThI sinh c gay mt an toàn trong phông thi, ngoài vic bj dInh chi và 

buy kt qua thi, tüy theo tInh cht, müc d con bj xir l theo quy djnh cüa pháp 
luât hlnh su. 

2. ThI sinh vi phm ni quy phài bj 1p biên bàn, giárn thj phOng thi và thI 
sinh cüng phái k vào biên bàn. Sau khi 1p biên bàn và cOng b cOng khai ti 

phông thi, giám thj phOng thi phài báo cáo ngay vi Trithng ban coi thi. TruOng 

hçrp thj sinh vi phm không k2 biên bàn vi phm thI giám thj phông thi mi 02 thI 
sinh ben canh  cüng k xác nhn. 

3. ThI sinh có quyn t giác nhU'ng ngixOi vi phm ni quy thi cho Giám thj 

phOng thi, Tru&ng ban coi thi, thành viên Hi dng thi, thành viên Ban giám sat 
thi. 

4. Trr diem bài thi: 

a) ThI sinh bj khin trách trong phn thi nào hoc bài thi nào së bi trr 25% 
thng s câu trà 1i dung cüa phn thi do hoc 25% tng s dim cUa bài thi do; 

b) ThI sinh bj cánh cáo phn thi nâo hoc bài thi nào se bi trü 50% tng s 
câu trá Ri dung cüa phn thi do hoc 50% tng s dim cüa bài thi do. 

5. Chm dim khOng (0) di vâi mt trong nhrng tri.rng hçip sau: 
a) Co hai bài lam tth len di vâi mt mon thi hoc mt phn thi; 
b) Bài thi có chü vit cüa hai ngi.thi tr len; 
c) Bài thi dixçic vit bang hal màu mrc khác nhau hoc vit bang màu muc 

khOng dung quy dnh ti khoàn 6 Diu 1 Ni quy nay; 

d) Bài thi vit trên giy nháp, giy khOng do giám thj phông thi phát. 

6. Vic tri.r dim bài thi quy djnh khoàn 4 Diu nay hoc chm dim không 
(0) quy djnh tti khoàn 5 Diu nay do Tru&ng ban chm thi quy&t djnh can cü vào 
báo cáo bang van bàn cüa thành viên chm thi. 

7. TrtxOng hçp can b, cong chuc, vien chuc là thI sinh dir thi nu bj hüy kt 
qua thi theo quy djnh ti khoãn 5 Diu nay cOn bj xem xét, xü l kS'  lut theo quy 
djnh cüa pháp lut v can b, cOng chüc, vien chüc. 

Diu 3. Quy djnh di v&i giám thj phông thi, giám thj hành lang 
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1. Phâi có mt ti dja dim thi dung gRi quy djnh. Trang phiic g9n gang, van 
minh, lich sir. 

2. Thirc hin dung chi1rc trách, nhim vi duqc giao theo quy ch, ni quy 
cüa kS'  thi. 

3. Giü trt tir, không duçic hiit thuc, không duçc sü' dung din thoi di dng, may 

ghi am, may ânh, may vi tInh, các phuang tin k5 thut thu, phát truyn tin, phuung tin 

sao luu dtr 1iu, thit bj chra dçrng, truyn tâi thông tin khác trong phông thi. 
4. Không dirçc trao di riêng vth bt k' thI sinh nào trong thi gian thi. 
Diu 4. Xtr 1 vi phim di v&i can b, cong chirc, viên chuc tham gia to 

chu'c thi và cá nhân lien quan khác vi phm ni quy, quy ch thi 
1. Ngithi tham gia t chtrc thi (thành viên Hi dng thi, thành viên các Ban 

giüp vic cüa Hi dng thi, thành viên T giüp vic cüa Hi dng thi nu ducc 

thành lap) là can b, cong chüc, viên chüc có hành vi vi phm ni quy, quy ch thi 
ngoài vic bj dInh chi lam cong tác thi con bj xem xét xir 1 k' luat  theo quy dinh 
cüa pháp lut v can b, cong chirc, viên chirc. 

2. Can bô, cOng chirc, viên chirc không tham gia tO chirc thi nhung có cac 

hành vi, nhu: thi h, chuyn dê thi ra ngoài, dira lôi giái vào cho thI sinh, dua 
thông tin sai lch gay ành hithng xu dn kS'  thi, gay ri lam mt trt tir ti khu vuc 
thi bj xü l k lut theo quy djnh cüa pháp 1ut v can b, cOng chüc, viên chüc. 

3. Ngiii tham gia t chuc thi và nh&ng ngtthi có lien quan dn vic t chuc 

thi không phâi là can b, cOng chuc, viên chuc nu có hành vi vi phm ni quy, 
quy ch thi, tüy theo tInh chit, muc d bj co quan, don vj hin dang quàn l chm 
düt hçip dng dA k kt. 

4. Ngi.thi tham gia t chuc thi và nhüng ngui có lien quan dn vic t chuc 

thi vi phtm ni quy, quy ch thi thI co quan, don v có thm quyn quàn l khOng 

d dam nhim nhtthg cOng vic có lien quan dn cOng the t chüc thi tü 01 nãm 
dn 03 näm k tü näm t chüc thi có hành vi vi phm./. 
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