
ut BAN NHAN DAN CQNG HOA XA 119! CHU NGHIA VIET NAM 
HUYEN CAM XUYEN Dc Ip — Ty do — Hnh phñc 

S&9'QD-UBND 

QUYET D{NH 
V vic diu chinh K hoch, Quy ch vã thay th NQi quy tuyn 

dung gião viên Tiéu hyc chi tiêu näm 2019 

ut BAN NHAN DAN HUYtN 

Can cthLu2t Td chth'c ChInh quyn d/aphu'o'ng ngày 19/6/2015; 

Can cá' các Nghj d/nh cña C'hInhphá: so' 29/2012/ND-CT ngthy 12/4/2012 v 

tuyê'n dung, siè dung và quán 1)5 vien chá'c; sO' 161/2018/ND-CT ngày 29/11/2018 

s&a ddi, bá sung mçit s quy djnh ve tuydn dyng cOng chth'c, vien chác, náng nggch 

cong ch&c, thàng hgng vién chthc và thyv hin ché' dç5 hp c1ng mç5t sá logi cOng 

viçc trong cc quan hành chIn/i nhà nu'O'c, don vi sc nghiép cOng 42p; 

('an c& ThOng tic sO 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 cña B5 nç5i vy 
huz5'ng dan tuyeZn  dyng, kj5 hQp dóng lam vic và dn b/i chi phi dào tao, bi du'&ng 

dJi v&i vien ch&c; ThOng tic sO 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 cia Bç5 Nói vu 

Ban hành quy ché' xét tuyé'n, xét tuyén viên chüc, quy ché' thàng hgng chá'c danh 

ngh nghiOp dO'i vOl viên ch&c và nç5i quy kj> thi tuyn, tháng hang ch&c danh ngh 
nghip dJi vol viên ch&c; 

Can cá Quyé't d/nh sO' 44/2013/QD-UBND ngày 17/11/2013 cña U)5 ban 

nhdn dan tinh Ha Ttnh v vic ban hành quy d/nh quOn /35 ui chác bó may, biên 
chê' và can bó, cOng ch&c, vien ch&c; 

Xét d nghj cña Tru'OiigphOng Nói vu, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Diêu chinh Ké hoch so 328/KI-1-UBND ngãy 18/02/2020 và Quy 
ch tuyn thing giáo viên tiu h9c cM tiêu näm 2019 ban hành theo Quy& djnh s' 
1492/QD-UBND ngây 25/3/2020 nhtr sau: 

1. Diêu chinh myc II! Ké hoch tuyén dyng vã Diêu 5 Quy ché tuyên 
dyng giáo viên tiêu hyc chi tiêu nám 2019 nhir sau: 

Ke' hogch và Quy ché'ghi: 

Vông 1: Thi tràc nghim trén giAy. 

a) Ni dung thi trc nghim gm 3 phAn: 

PhAn I: Kiên thüc chung 60 thu hói v pháp 1ut viên chüc; chü trutcng, 

du?ing 1i cüa Dãng, chInh sách, pháp lu3t cña Nba nuâc vã nhttng hiëu bik co' 

Cm Xuyên, ngày d Ciháng 5 nám 2020 



bàn v ngánh, 11th vi,rc tuyn dvng; chrc trách, nhiêm vu cüa viên chüc theo yen 
cu cUa vi trI viêc lam dir tuyn. Thai gian thi 60 phüt. 

Phn II: Ngoai ngü' 30 câu hOi ting Ath. Thôi gian thi 30 phüt. 

Phn III: Tin hçc 30 câu hôi theo yêu cAu cüa vi tn vic lam. Thôi gian thi 
30 phüt. D6i vOi vi tn vic lam yêu cAu chuyên mon là tin hpc thi ngirôi du tuyn 
không phãi thi tin hpc tai  vông 1. 

b) Min phn thi ngoi ng& (vOng 1) d& vôi cac trutng hgp sau: 
Co bang tat nghip dai h9c, sau dai hoe ye ngo?i ngU; 
CO b&ng tAt nghip dai  hpe, sau dai  hçc ô nirO'c ngoài hoac tAt nghiêp dai 

h9c, san dai  hyc  tai  co so dào tao b&ng ting nuOc ngoài 0 Viêt Nam; 
Nguôi dv tuyên lam viên chüc cong tác 0 yang dan te thiu sA là ngubi 

dan te thiu sA hoc cO ch&ng chi tiêng dan tOe  thiu sA dirge cp eO thAm quyn 
cong nhan. 

c) Mien phAn thi tin h9c (vông 1) dAi vOi các truOng hccp cO bang tAt nghip 
tü trung cp chuyên ngành cOng ngh thông tin, tin hoc hoäc toán - tin trO len. 

d) K& qua thi vông I dirge xác djth theo 5A can trá lOi dung cho tfrng phAn 
thi quy djnh tai  dim a khoàn 1 Diu nay, nu trà lOi thing tü 50% sA can hOi trO 
len cho tüng phAn thi thi ngnti dir tnyn dirge thi tip vông 2. 

d) TA chüc thi vông 1 trén giAy thi vic chAm thi thçrc hin thu san: 
Chm nhAt là 15 ngày sau ngày kM thüc thi vOng 1 phài hoàn thàth viêc 

chAm thi vOng 1; 
Chm nMt là 05 ngày lam vic san ngày kM thüe vic chAm thi vông 1 phái 

cong bA kM qua diAm thi dA thi sith dv thi biM và thông báo vice thin dan phüc 
kháo trong thO'i han 15 ngây kê tfr ngày thông báo kM qua dim thi trén eAng thông 
tin diên tfr cüa ccx quan, dan vj cO thm quyAn tnyn dçtng viên chüc; 

Trtthng hçvp cO dan phüc khão th ehm nhAt là 15 ngày san ngày hM thai 
han nhn don phüc khào phãi hoàn thành vic chAm phüe khào va cOng bA kM qua 
chm phüc khão d thI sith dci' thi dirge biM. 

Can efr vào diêu kin thijc tin trong qua tnith tA chine ehm thi, ngu&i dung 
dAn ccx quan, dan vj cO thAm quyn tnyn dvng  quy&t djth kéo dài thôi han  thuc 
hin các cong vic quy djth tai  dim nay nhi.mg khOng qua 15 ngày. 

e) Chm nhAt là 05 ngày lam vic sau ngày kM thüc vie chAm thi vông I 
theo quy djnh tai  dim d khoàn nay, nguOi dung dAn ccx quan, dan vj cô thAm 
qnyn tnyên dvng  phài thông báo tniu tp thI sinh dr thi vông 2. 

Chm nhAt là 15 ngày sau ngày thông bão trin tp thI sinh dirge tham dv 
vông 2 thi phái tin hàth tO chcrc thi vông 2. 

Vông 2: Thi mOn nghip vu ehnyên ngàth 



a) NOi dung thi: Kin thüc, nàng lijc, k nàng chuyén môn, nghip vii cUa 

nguôi dr tuyên viên chüc theo yéu cAu cüa vj tn viêc lam cAn tuyn dpng. 

Trong càng mOt ks' thi tuyn, nu có các vi trI vic lam yéu cAu chuyên 
môn, nghip vy khác nhau thI co quan, don vj có thAm quyn tuyn dvng viên 
chüc th chüc xây dijng các d thi mon nghip vv chuyén ngành khac nhau báo 
dam phü hçip vOi yêu cAu cüa vj trI vic lam cn tuyn. 

b) Hinh thác thi: Thi phóng v.n. 

Hinh thfrc thi phông vAn tai vông 2 nay phü hgp vOi tinh chAt hoat dng 
ngh nghiêp và yen cAu cüa vj trI vic lam cAn tuyn. Tnthng hccp M chüc thi vông 
2 bAng hInh thüc thi phóng vAn thI không th?c hin vic phác khào kM qua thi 
vông 2. 

c) Thang dim thi phông vAn: 100 dim. 
d) Thôi gian thi: Thi phông vAn 30 phát. 
Nay diu chinh lai là: 

Vông 1: Thi trAc nghiêm duçic thrc hin bAng hInh thüc thi trén may vi tinh. 
a) Ni dung thi trAc nghim gm 2 phAn: 

PhAn I: Kin thüc chung 60 câu hói v pháp lu@ vién chüc; chü trirccng, 

ththng li cüa Bang, chinh sách, pháp lut cüa Nba nu&c và nhUng hi&j hiM ecy 

bàn v ngành, Iinh vrc tuyn dçing; chüc trách, nhim v cüa viên chüc theo yêu 
cAn cüa vj trI vic lam dix tuyn. Thii gian thi 60 phüt. 

PhAn II: Ngoai ngtt 30 câu hOi là ting Anh. Thôi gian thi 30 phüt. 
b) Min phAn thi ngoi ng& (vông 1) d6i vOi các truông hçip sau: 
Co bAng t& nghip dai hpc, sau dai  hpc v ngoai ngü; 
Co bAng t& nghiêp dai h9c, sau dai  h9c a nutc ngoài hoàc Mt nghip dai 

hpc, sau dai  hçc tai Co sà dào tao bAng ting rnrOc ngoài 6 Vit Nam; 

Ngixäi dr tuyn lam viên chüc cong tác 6 vüng dan tOc  thiu sA là ngu'ôi 
dan tc thiMi sA hoc cO chng chi ting dan tOc  thiu 5A duqc cAp cO thAm quyn 
cong nMn. 

c) KM qua thi vông 1 duoc xac dinh theo sA câu trá läi dáng cho t&ng phAn 
thi quy djnh tai dim a, nEu trã ldi dung tir 50% sA câu hOi trâ len cho timg phAn 
thi thI ngirôi d? tuyn duqc thi tip vông 2. 

d) Thông báo k6t qua cho thI sinh duqc hiM ngay sau Ichi lam bãi thi trên 

may vi tInh; khOng thçrc hin vic phüc khào dAi vâi kM qua thi vông 1 trén may 
vi tInE. 

d) Chm nht là 05 ngãy lam vic sau ngày kM thUc vic chAm thi vông 1 
theo quy djnh tai  dim d, nguti drng dAu co quan, don vi cO thAm quyn tuyn 
dpng phãi thông báo triu tp thI sinh dv thi vOng 2. 



Chm nhAt là 15 ngày sau ngày thông báo trieu tp thI sinh thrçxc tham dr 
vông 2 thi phài tin hành th chitc thi vông 2. 

Vông 2: Thi mon nghip vu chuyén ngành 
a) NOi  dung thi: Kin thitc, nàng hrc, k nAng chuyén mOn, nghiêp vi cUa 

ngi.rài d? tuyn viên chat theo yêu cAu cña vj trI viec lam cn tuyEn dvng. 
Trong cüng m)t k5' thi tuyn, nu có càc vi trI viec lam yêu cu chuyên 

mOn, nghip vij khác nhau thI ccx quan, dan vi có thAm quyn tuyn diring viên 
chitc to chitc xây d?ng càc d thi mOn nghip vij chuyên ngành khac nhau bão 
dam phi hccp vâi yêu cAu cüa vj trI viec lam cAn tuyEn. 

b) HInh thitc thi: Thi vit. 
c) Thang dim: 100 diEm. 
d) Thai gian thi: Thi viM 180 phát. 
2. Diu chinh DiEm b Khoãn 1.8, Diu 8 Quy chE tuyEn dyng giáo viên 

tiEu hoc chi tiêu nàm 2019 nhu' sau: 
Quy cM' tuyeZn  dyng ghi: 

D& v&i dE thi phông vAn: NQi dung dE phOng vAn phài can cIt vào yêu cAu 
cüa vi trI d? tuyEn hoac yéu cAu yE tiêu chuAn nghip vii chuyên mOn cüa chat 
danh nghE nghip viên chat di,r thi; kM cAu, ni dung dE phOng vAn, thvc hành 
phài bào dam chInh xàc, khoa hoc, dánh giá toàn dien näng 1irc, khà näng cUa 

nguôi d? tuyEn. DE phOng vAn phãi cô dáp an và thang diEm kern theo, duoc dóng 
trong phong bi, niêm phong và bào quàn theo chE do tài lieu "Mit". 

Nay dieu chinh lai là: 

D6i vói dE thi tu luân: Can cit yêu cAu cüa k3' thi, Ban dE thi có trách nhiêm 
soan thào dE thi và hieu chinh dE thi, dàp an, hutng dn chAm thi (chInh thitc và 
dçr phOng) cho mon thi. Sau Ichi soan thào, hiêu chinh, cac âE thi, dáp an, huông 
dn chAm thi duçxc t chitc phàn bien và dE xuAt phu'ang an chinh 1', sita ch&a nEu 
thAy cAn thiEt. Viec phàn bien dE thi, dáp an, hithng dn chAm thi do các thành 
viên Ban dE thi thuc hiên 

3. Bô sung DiEm 2.8, Khoãn 2 (Ban coi thi) DiEu 8 Quy chE tuyEn dyng 
giáo viên tiéu hyc chi tiêu nàm 2019 nhu' sau: Nhiêrn vu, quyEn h?n  và tràch 
nhiem cüa giàm thj phOng thi kiêm k5 thut viên may tInh (ap ding dEi vâi thi tr&c 
nghim trén may vi tInh): 

a) Bào dam h thEng may vi tinh trong phông thi hot dng tEt, nEu may vi 
tjnh bj Far hông phài có trách nhiem sin chtta hoc thay thE kjp thai; 

b) TiEn hành nhp dü lieu dE thi vao may chU; niêm phong may chU, thiM bi 
luu tr& du lieu dé thi khi kM that truOc s  chitng kiEn cüa di dien: Hôi dng thi, 
Ban coi thi, Ban giám sat thi và dai dien cOng an (nëu thrqc mäi tham gia); 

c) KiEm tra may vi tinh trong phông thi tru&c, trong và sau qua trmnh thi; 



d) Ph6i hgp vó'i giám thj hành lang, giám thj phông thi kim tra cac vat 
dvng eüa ngithi dg thi mang vào phông thi, hirâng dn nguôi di thi ngi dung vi 
trI; không d nguäi dr thi inang vào phông thi tài lieu, vat di,ing bj cm; 

d) K& thác mi ca thi, tin hành in bài thi cüa ngu&i du thi, niêm phong tüi 
dirng bài thi (co ch& k eUa hai giám thj) và bàn giao cho Trutng ban coi thi. Khi 
bàn giao phài Ip thành biên bàn và cüng k xac nhân; 

e) K& thüc m6i buM thi, niêm phong may chü, cáe thiM bj luu trfr di) 1iu; 

g) K& thüc mon thi, sao hru toàn bô dü lieu vão thi& bj hru trü, niêm phong 
và bàn giao cho Triiàng ban coi thi; sau do xóa toàn b di) 1iu liru tr& trén may 
ehU. Vic bàn giao phài 1p thành biên bàn và cUng k xác nhan. 

4. Hüy ho Khoán 5 "Ban kim tra, sat hch", Diu 8, Diu 17 quy ch 
tuyn dyng giáo viên tiêu h9c chi tiêu nám 2019. 

9 A A 5. Theu chrnh Khoan 4, Then 10 quy che tuyen dyng giao vien tieu hyc 
chi tiêu nãm 2019 nhir sau: 

Quy ché thi tuyen ghi: Dôi vói hinh thüc thi phOng van: Phài bào dam cO s 
dir so vOi s krgng thI sinh ducxc triu tp dv thi theo timg vj tn tuyn dçing dé thi 
sinh be thàm ngu nhiên. 

Nay diu chinh lgi là: Phài cO It nht môt d thi ehInh thüc vã môt dà thi dir 
phông. Dê thi dirqc nhãn bàn d phát cho t&ng thl sinh dçr thi. 

6. Diu chinh Khoãn 1 Diu 11 quy ch tuyn dyng giáo viên tiu hyc chi 
tiên nám 2019 nhti sau: 

Quy cM' thi tuyn ghi: D6i voi hinh thüe thi trãc nghim trên giAy, thI sinh 
lam bài truc tiEp trên Phiu lam bài thi tr.e nghiêm do Hi dèrng thi quy& djnh. 

Nay diu chinh lçii là: DM vói hinh thüc thi viM, giy lam bài thi diroc in 
sn theo mu quy djnh do HQi dng thi quy& djnh, cO ch& k efla các giám thj t?i 
phông thi. 

-, A .. ., 7. Then chinh Khoan 2, Theu 13 quy che tuyen dyng giao vien tien hçc 
chi tiêu nãm 2019 nhir san: 

Quy che thi tuyé?n  ghi: DM vOl hinh thót thi phOng vn: Thai gian chun bj 
và trà lôi câu hôi cüa mM thi sinh t6i da là 30 phüt. 

Nay diu chinh lqi là: Dti vOi hinh thOc thi viêt: Thai gian bt dAu lam bài 
thi dirge tInh tü thai diem sau khi giám thj phát xong d thi cho tirng thl sinh và 
doe lai hEt toàn bô ni dung d thi. Thai gian d giám thj phát d thi là 05 phüt. 
Tng th&i gian lam bài thi dirge ghi trên d thi. Giám thj phông thi ghi thai gian 
bAt du và thai gian np bài len bang trong phOng thi. 

8. tjiêu chinh Dim a, Khoãn 2, Diu 14 quy ch tuyn dyng giáo viên 
tiêu hyc chi tiêu nãm 2019 nhtr sau: 

Quy chA tuyé'n dyng ghi: 



D6i vâi mon thi trc nghiêm trén giAy: Chi thu bài thi cUa thI sinh khi dã h& 

giô' lam bài thi. Khi h& gi& lam bài, cã hai giám thj phông thi thu toàn b bãi thi 

cüa thI sinh trong phông thi, sau do gpi lAn hrot turng thi sinh len k' nop bâi thi, 

trong khi k np bài thi, giám thj phông thi phái kim tra lai  bâi thi cüa thI sinh k 
nôp bâi, sau khi dã lç5 np bài, thI sixth ducic phép thi phông thi; 

Naydiuchinhlailà: 

D'i vO'i mOn thi vi&: Chi thu bãi thi cüa thi sinh s&rn nhAt sau 2/3 thai gian 
lam bài thi. 

Kiii hêt giô lam bài, giám thi yêu câu thI sinh ngurng lam bài; giám thj 1 vIta 

g9i ten tirng thI sinh len np bài, vIta nhân bâi thi cfia thi sinh va Ichi nhân bâi, phãi 

dm dü tong s tâ giây thi cüa thI sinh cIA np, yêu cAu thI sinh tirE ghi dung ting s 
t& va ky ten vào dath sách thu bâi thi, sau k.hi dA k' np bâi, thI sinh duo'c phép 

rdi phông thi. Giám thj 2 duy tn trt tii và lc lut phông thi; 

9. Diu chinh Diêu 15 quy chê tuyn dyng giáo viên tiu hyc chi tiêu 
nãm 2019 nhu' sau: 

Quy chê'ghi: ChAm thi trAc nghim trên giAy. 

Nay diu chinh lai là: ChAm thi vi&. 

10. Diu chinh Diu 16 quy ch tuyn dyng giáo viên tiu h9c chi tiêu 
nãm 2019 nhtr sau: 

Quy ché'ghi: ChAm phüc kháo thi trc nghim trén giAy. 

Nay diu chin/i lgi là: ChAm phàc khAo thi vik 
11. B sung Diu 4, ni quy k3' tuyén dyng giáo viên tiu hyc chi tiêu 

nãm 2019 nhu' sau: Trong phông thi thi sinh vi ph?m quy ch ma giám thj coi thi 
lchOng x& l vi phm thi xCr l k5' luât giám thj theo quy dinh. 

A • X A ,. • 12. Bo sung theu 17 quy che thi tuyen ye giay lam bai thi, giay nhap 

- GiAy lam bài thi dirqc in san theo mau quy djnh do Hi dng thi quy& 

djnh, cO chit ky' cüa cac giám thj tai phông thi. 

- GiAy nháp: Sit dpng thng nhAt mt loçti giAy nháp do Hi dng thi phát ra, 

có chit k cUa giám thj tai  phOng thi. 

13. Các ni dung khác: Thijc hin theo K hoach 5é 328/K}-1-UBND ngây 
18/02/2020, Quy ch tuyn dung  giáo viên tiu hpc chi tiêu nArn 2019 ban hânh 
theo Quyt dinh so 1492/QD-UBND ngày 25/3/2020, Nghj djnh sO 161/2018/ND-
CP ngây 21/9/2018 cüa ChInh phü vã Thông Ut s6 03/2019/fl-BNV ngây 14/5/2019 
cüaBôNôivu. 

Diu 2. NOi  qny thi tuyn giáo viên tiu hyc: 
- Hüy bO Nôi Quy thi tuyn ban hàrih theo Quyt djnh so 1492/QD-UBND ngAy 

25/03/2020 cüa UBND huyn. 

- Ban hãnh Nii quy thi tuyn giáo viên tiu hpc (co Nci quy lcêm theo) 



TMJJY BAN NHAN DAN 
Hcncn 

ãng Nbt 

Diu 3. QuyM djnh cO hiu lc k flit ngãy ban hành. 
Chánh Van phông HDND - L'IBNID huyn, Trirâng phông Nôi vu, Truàng 

phông Giáo dvc và dâo tao, Hi dng thi tuyn giáo viên tiu hoc chi tiéi.j nàm 
2019, Thu truâng CáC co quan lien quan can cr quyk djnh thi hânh./. 

Noinhan: 
- Nhix diêu 2; 
- TT Huyn üy, TT HDND huyên; 
- Chñ tich, cac PCT UBND huyén; 
- Phông NOi vçi; Phông Giáo & Dâo tao; 
- Dài Truyên thanh - Truyén hmnh huyn; 
- Các tnr&ng Tiêu hge; 
- Trang thông tin din t& huyn; 
- UBND các xã, thi trân; 
- Cac don vi lien quan; 
- Li.ru: VT, NV/U 



u'c BAN/JIAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
HUYCN CAM NUVEN Ih)c Ip - Ty do - Hh phñc 

NQIQUY 
UYEN DUNG GIAO VIEN TIJJ HOC 

(Ban hành kern theo QuyIt djnh sJo 4Kj7_/QD-UBND ngàyoS /5/2020 ctha (]BND htn) 

MTJC I: VONG 1- THI TRAC NGHIEM TREN MAY 

Diu 1. Quy djnh dii v&i thI sinh 

1. Thi sinh cô n4t tai  phông thi truàc thô gian thi theo quy djnh dé lam thO 

tue dir thi. 
2. Khi vào phông thi, thI sinh phãi xuãt trinh Giây chüng minh nhân dan 

hoc The can cuOc cong dan, hoc mt trong các giAy th tuy than hgp pháp khác 

nhu The Bang viên, CiAy phép lái xe. .d giám thj kim Ua; k5' xác nhan váo danh 

sách dij thi; nu phát hin sal sot hoc nhArn 1n v ho, ten, nàm sinh hoc các 

thông tin khác lien quan thl phái báo ngay cho giárn thj dé diéu chinh Rjp thi. 

3. Trong phOng thi, thi sinh phái ngi dung vj trI cO ghi sO btho danh cOa 

minh, d& GMy chüng rninh nhân dan hoc The can cuàc cong dan hoac môt trong 

các gi.y tä tuy than hgp pháp khác nhu The Dáng viên, Giây phCp lái xc... len 

m.t bàn dê các giám thj phông thi va các thành viên Hi dng thi kiém tra Rhi can 

thiêt. 
4. ThI sinh ichOng dirge mang vao phOng thi các loi tài 1iu, diên tlioai, may 

ánh, phuong tin k thuat thu, phát truyn tin, phuang tin sao luu dEl 1iu, các 

thi& bj ghi am, ghi hlnh, thi& bj chi.ra dang, truyn tái thông tin. 

5. Nghiêm cm mgi hành vi sao chép, truyn tái thông tin cô lien quan dn 

d thi ra ngoài phông thi hoac than thông tin tü ngoài vào phông thi. 

6. Trong phOng thi, thI sinh phái tuân thu các quy djnh sau day: 

a) Tuân thu mgi sr huOng dan cCia giám thj; giU trât tr; không duoc hot 

thuSc hoac mang váo phông thi vu kliI, cht gay n, gay cháy, bia, rugu hoc các 

vat ding gay nguy hal khác; 

b) Khi phát hin may vi tinh IchOng sfr dung duac phái Rip thi báo cho 

giám thj dé xem xét giái quyét. NghiCm cam các hành vi lam hông h thông mOy 

vi tmnh phic vv thi; 

c) CO thc mAc cn hôi giárn thj phái hOi cOng khai; tru'&ng hgp m dau bt 

thu&ng phài báo cáo giám thj di giái quyCt. Clii dirge di lcd trong phOng thi hotc ra 

ngoài phOng thi khi dirge sir dOng 2 cOa giárn thj. 

7. Nghiêm cni mgi hInh thüc thi h, k tliay. 



8. ThI sinhchi thrgc rôi khôi phông thi sau Ichi dà k9 xác nhn dim thi cüa 
mInh vào bang diem. 

Diu 2. Xii 1 vi ph4m dôi vol thI sinh 
1. ThI sinh vi phm N5i quy thi tuyên së bj 1p biCn bàn x& 19 vi phm và 

thy theo müc d vi phm sê bj xfr 19 k9 1ut theo cac hInh thrc sau: 

a) Khiên trách: Hlnh thüc k9 1ut nay do giárn thj phOng thi Ip blén bàn, 

cong b6 cOng khai tii phông thi d& vôi thI sinh vi ph?m mQt trong các lôi sau: 

- Vi ph?m quy djnh tai  khoàn 3, khoán 5, dim a, dirn c lchoàn 6 cña Diu 1 

Ni quy nay; 

- Nguôi dij thi mang theo các lo?i  tài 1iu hoc các thiét bj không dóng quy 

djnh vào phOng thi dii chua sr dmg (quy djnh tçi khoàn 4 cüa Diu 1 Ni quy nay). 

b) Cành cáo: Hlnh thüc k9 1ut nay do giám thj phOng thi 1p  biCn bàn, cOng 

b cong Ichai ti phông thi d6i vOi thI sinh vi phirn mt trong car 1i sau: 

- Dã bj khin trách mt 1&n nhi.mg vn tip tc vi pham Ni quythi tuyn; 
- Sü dyng tài 1iu trong phông thi (quy dinh tai khoãn 4 cüa DiCu 1 Nôi quy 

nay); 
- Trao dM bài lam hoc giy nháp vOi ngu&i lchác; clio nguii khàc chép bài 

cüa mInh hoc chép bài cUa nguäi khác. 

c) DInh chi thi: Hlnh thirc k9 1ut nay do Tru&ng ban coi thi quyt dinh, 

cOng b cong khai tai  phông thi va áp dyng d& vói thi sinh vi ph?m cia bj lap biên 

bàn cânh cáo nhung vk c tinE vi phm Ni quy thi tuyên. 

d) Thi sinh c 9 gay m.t an toàn trong phông thi, ngoãi vic bj dInh chi vã 

hüy k& qua thi, tüy theo tInh chat, miLrc do cOn bi xü 19 theo quy djnh cáa phàp 

luât hlnh sir. 
2. ThI sinh vi phm Ni quy thi tuyn së bj 1p biCn bàn, giárn thj phông thi 

và thI sinh cüng phài k9 vào bién bàn. Sau 1±1 1p biên bàn và cong b6 cOng khai 

tai phOng thi, giám th phOng thi báo cáo ngay vó'i Tru&ng ban coi thi. TruO'ng hcip 

thI sinh vi pham khOng k9 biên bàn vi phrn thI giám thj phOng thi mñ 02 thi sinh 

ben canh cüng k9 xác nhn. 

3. Tnt diêm bài thi: 

a) ThI sinh N 1chin trách trong phAn thi nào hoc bài thi nào se bj triir 25% 

tng s câu trà 1&i dung cüa phn thi do hoc 25% tong s diem cüa bài thi dO; 

b) Thi sinh bi cành cáo phAn thi nào hoac bài thi nào sê bi trü 50% tng s6 

câu trã lèi dung cüa phAn thi do hoc 50% tng s diem ca bài thi dO. 

4. Chm diêm IchOng (0) di vO'i mt trong nhUng truOng hccp sau: 

- ThI sinh rôi khOi phOng thi ichi chua np bài thi; 
- Nu thI sinh lchOng k9 xàc nhn vào bang kt qua thi thI phài nhn dirn 

lchOng (0); 



- ThI sinh k9 thay cho thI sinh khác thI cà thi sinh 1<9 thay và thi sinh duçic 

1<9 thay dêu phái than diem thông (0). 

MVC II: VONG 2- THI wET 

Diêu 3. Quy dinh dEli vói thi sinh 

1. ThI sinE phài cô m.t truâc phông thi dung gRi quy djnh. Trang phiic gçrn 

gang, th& hin van rninh, ljch su. 

2. ThI sinh xuAt trInh GiAy chrng minh nhân dan ho.c The can cu&c cong 

dan hoac m't trong các giy to tuy than hcip pháp lchác nhis The Dáng viCn, Giiy 

phép lái xe... d giám thj di chiu truâc khi vào phông thi. 

3. Trong phông thi, thI sinh ngi dung vj trI có ghi sEl báo danh cüa rnInh, d 

Giy chtrng minh nhân dan hoäc The can cuàc cong dan hoc rnt trong các giây 

tO tuy than hcip pháp lchác nhu The Dàng viên, Giây phép lái xe.. len mat bàn cho 

cac giám thi phông thi và cac thành vien Hi dng thi kirn tra khi cAn thiCt. 

4. ThI sinh chi duoc mang vão phông thi bitt viêt, thuàc ké. 

5. ThI sinh chi sü dung 1°aj giy thi ducic giárn thj trong phông thi phát d 

lam bài thi, thông ducic lam bài thi trên 1oi giAy khác. Phâi ghi dAy dü các myc 

quy djnh trong giAy lam bài thi. Mi tO giAy thi phài có dü cM 1<9 cüa 02 giám thj, 

bài thi không có dü chit k9 cüa 02 giárn thj duqc xern là thông hqp l. 

6. Thj sinh chi ducxc vit bài thi bAng rnt 1oii rnrc có màu xanh ho.c rnàu 

den. Không dugc sü' dung các loi mrc màu khác, mrc nhU, rnirc phán quang, but 

chI, blat xóa d lam bài thi. 

7. Trü phân ghi bat bw5c trén trang phách, thi sinh thông ducic ghi h9 ten, 

chit 1<9 claa mmnh, chüc danh, ten co quan, hoc các dAu hiu lchàc len bài thi. 

8. ThI sinh phài tuân thu rni sir hutng dan cOa giárn thj; gut trt tij; khOng 

duqc hut thu6c hoc mang vào phOng thi vu khI, cht gay n, gay cháy, bia, ruau 

hoc các vt dirng gay nguy h?i khác. 

9. ThI sinE thông ducic trao déd, chuyn giAy thi, giAy nháp cho nguèi khác 

trong thOi gian thi. 

10. ThI sinh khOng duçic quay cop bài thi cUa thI sinh khác hoac cO bat k3' 

mt hành dng gian In nào. Nghiêm cAm mi hành vi sao chép, truyên tái thông 

tin có lien quan dn d thi ra ngoài phOng thi hoc nMn thông tin tfi' ngoài vào 

phOng thi. 

11. Nu cAn hOi diu gI, thi sinh phài hOi cong thai giárn thj phOng thi. 

12. Tnrè'ng hcrp cO nhitng ch6 sai trong bài thi cüa mInh cAn vit l?i thl gch 

ngang bAng mt domn thang gilra nhtng ch6 sai, thông ducic thy, xOa (tth truOng 

hcip d thi có quy djnh khác). 

13. ThI sinh chi dugc ra ngoài phOng thi sau han mt nfra thai gian lam hal 

va phài duccc sr dng 9 cña giám thj phOng thi. KhOng giái quyt cho thi sinh ra 



ngoài phèng thi di vói mon thi cô thôi gian dirOi 60 phüt. Tru&ng hgp dc bit 

nhu ôm dau bat thu'dng,. . .thi phài bào cho giám tht phông thi và Truâng ban coi 

thi xem xét, giài quy&. 
14. ThI sinh ngirng lam bài và np bài thi cho giám thj phông thi ngay khi 

giárn thj tuyên bO hêt thdi gian lam bài thi. Phài ghi rO tng s to giAy thi dã np 

và k9 vào danh sách np bài thi. TruOng hgp thông lam dugc bài, thI sinh cUng 

phài np lai  giAy thi cho giám thj phông thi. 

Din 4. Xii' 19 vi phm dôi vói thI sinh 

1. ThI sinh vi pham Ni quy thi tuyên sè bj 1p  biên bàn xü 19 và thy theo 

rnic do vi pham së bj xü' 19 k9 1ut theo các hinh thrc sau: 

a) Khiên trách: Hinh thüc k9 1ut nay do giárn thj phông thi 1p biên bàn, 

cOng b6 cong khai ti phông thi di vó'i thI sinh vi phtrn mt trong các I6i sau: 

- Vi pham quy djnh tai  khoàn 3, khoàn 8, khoãn 9. khoàn 11, Ichoàn 13, 

khoàn 14 cüa Diéu 3 Ni quy nay; 
- NguOi dr thi mang theo các 1oi tâi 1iu hoc các thiêt bj IchOng dung quy 

dinh vào phông thi di chua sfr dung (quy djnh tai  khoàn 4 cüa Diêu 1 Ni quy nay). 

b) Cânh cào: HInh thüc k5' 1ut nay do giãm th phông thi 1p  biên bàn, cong 

b cong lchai tai phàng thi và áp dng di vi thI sinh vi pharn mt trong càc Ii 

sau: 
- Dã bj khin tràch mt lAn nhung vn tip Wc vi ph?rn Ni quy thi tuyên; 

- Vi pham quy djnh tai  khoãn 4 cüa Diu 3 Ni quy nay (sir dijng tài 1iu trong 

phông thi); 
- Vi phm quy djnhtai khoàn 10 cüa Diêu 3 Ni quy nay. 

c) Dmnh cM thi: HInh tMc k9 1ut nay do TruOng ban coi thi quyt djnh, 

cOng b cong thai tai phông thi déd vói thI sinh vi plwm dâ bj 1p biên bàn cânh 

cào nhung vn c tinh vi pham Nti quy thi tuyên. 

d) Hiiy 1cM qua thi: On cü vao bào cào cUa Chü tjch Hi dng thi, Chü tjch 

Uy ban nhân dan huyn CAm Xuyên quyêt djnh hüy bó 1cM qua thi dôi vâi thI sinh 

vi pham mt trong các 16i sau: 

- Co tir hai bài hoc hai phAn thi trO len bj dim thông (0) hoc dt 0% so 

câu trã lOi dung (trü truOng hçip bO thi); 

- ViM, ye vao to gi&y thi nhüng ni dung thông lien quan dn bài thi; 

- Dành tráo bài thi hoäc thi hO hoac bi dlnh cM thi. 

d) Thi sinh c 9 gay mat an toàn trong phông thi, ngoài vic bj dInh chi và 

hüy kM qua thi, thy theo tmnh chAt, mirc ct cOn bi x 19 theo quy djnh cüa phàp 

1ut hInh sr. 
2. ThI sinh vi phm Ni quy thi tuyën sC bj 1p biën bàn, giám thi phOng tlii 

và thI sinh cüng phâi 19 vão biên bàn. Sau Ichi 4p biên bàn và cOng b cOng thai 



tai phông thi, giám th phông thi phài báo cáo ngay vol Truô'ng ban coi thi. 

TruOng hcrp thI sinh vi pham không k biên bàn vi pharn thi giám thj phông thi 

rnäi 02 thi sinh ben c?nh  cüng k xác nh%n. 

3. Thi sirih có quyn M giác nh&ng nguôi vi phirn Ni quy thi tuyên cho Giárn 

thj phôngthi, TruOng ban coi thi, thãnh viên Hi dngthi, thành viên Ban giám sátthi. 

4. Thi sinh sé bj tth dirn bài thi trong các tnthng hçrp sau: 

a) ThI sinh bj khidri trách trong phAn thi náo hoc bài thi nào se bj tr& 25% 

thng s cau trá lôi dung cüa phAn thi dO hoc 25% tng s dirn cüa bài thi do; 

b) ThI sinh bj cành cáo phân thi nào hoc bài thi nào sê bi trü 50% tong sO 

câu trã 161 dung ci.ia phãn thi dO hotc 50% tng so diem cüa bài thi do. 

5. ThI sinh se bi chrn bài thi diem lthông (0) dOi vâi mt trong nMng 

truOng hqp sau: 

a) Co hai bài lam tr& len di vO.i rnt mon thi hoac mt phn thi; 

b) Bài thi cO chtt vit cüa hai nguOi trà len; 

c) Vi phrn khoàn 5, Ichoàn 6, khoán 7, lchoán 12 cüa Diu 3 Ni quy nay; 

d) ThI sinh k' thay thI sinh Ichác thi cà thI sinh k9 thay và thi sinh dupe k9 

thay du phài nhn dim thông (0). Vic quyt dinh dirn thông (0) d& vol 

trutng hgp nay do Chü tjch Hi dOng dii quyêt djnh can cü báo cáo cOa Truàng 

ban coi thi. 
6. Vic tr& diem bài thi quy djnh khoân 4 cüa Diëu nay hoc chm diem 

thông (0) quy djnh t?i khoãn 5 cüa Diu nay do Tru&ng ban chArn thi quy& djnh 

can cfr vào báo cáo bang van bàn cOa thành viên chrn thi. 

7. Trithng hcrp can b, cong chüc, vién chrc là thi sinh d? thi neu bj hOy kCt 

qua thi theo quy dtnli tai thoàn 5 cüa Diêu nay con bj xem xét, xü 12 1c' Iuit theo 

quy djnh cUa pháp 1ut v can bô, cOng chiLrc, viên chüc. 

MC III: QUY D!NH DO! VOl GIAM THI VA MI LV VI PHLM 

Diu 5. Quy djnh dôi vó'i giám thj phOng thi, giãm thi hành tang 

1. Phái cO rn.t tai dja dim thi dung giO quy djnh. Trang phvc gpn gang, van 

rninh, ljch sir. 

2. Thrc hin dóng chrc trách, nhim vu duçic giao theo CILIY che, npi qiy 

cüa k5' thi. 

3. Giü trt tu, thông dugc hut thuc, không dupe sü dijng din tho?i di dông, may 

ghi am, may ãnh, may vi tInh, cac phi.xog tién k thuât diii, phát truyên tin, phu'og tin 

sao Fun d& 1iu, thi& bi ehüa dmg, tnuyên tãi thông tin khác trong phOng thi. 

4. Không dugc trao dOi riêng vol bLkt ks' thI sinh nào trong thOi gian thi. 

Diu 6 Xii 1)2 vi phm Chi vol can bQ, cOng chñt, viên dint tharn gia to 

chiic thi vã cii nhân lien quan khiic vi phm ni quy, quy chê thi 



1. Ngirèi tharn gia ttii chirc 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 thrgc 

thành lap) là can bô, cong chüc, viên cMc cô hành vi vi pharn nôi quy, quy ch thi 

ngoài viêc bi dinh clii lam cOng tác thi con bi xem xét th 19 k9 lut theo quy djnh 

cüa pháp 1ut v can bô, cong chüc, viën chirc. 

2. Can b, cong chirc, viên chüc khOng tharn gia to chc thi nhu'ng cO cáo 

hành vi, nhu: thi ho, chuyên d thi ra ngoài, dua 1&i giái váo cho thI sinh, thra 

thông tin sai 1ch gay ành hu&ng xAu dn k3' thi, gay ri árn mat trot aT tai thu vuc 

thi bj xfr 19 k9 1ut theo quy dinh cüa pháp 1ut v can b, cOng cbirc, viên chüc. 

3. Nguôi tham gia tã chrc thi và nhting ngixñ có lien quan dn vic M chüc 

thi thông phài là can b, cOng chüt, viên chüc nu có hânh vi vi ph'rn ni quy, 

quy ch thi, tüy theo tInh chAt, mñc d bj co quan, don vi hin dang quail 19 chAm 

dirt hcip dông dã k9 két. 

4. Ngrr&i tham gia tO chirc thi vá nhüng ngui cO lien quan den vic tO ch&c 

thi vi pham ni quy, quy ch thi thi co quan, don vj có thârn quyn quán 19 khOng 

d dam nhim nh&ng cOng vic có lien quan dn cOng tao tO chüc thi tir 01 näm 

dn 03 nãm k tir närn t chüc thi cO hành vi vi phm./. 

UY BAN NHAN DAN HUYN 
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