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THÔNG BÁO
v ề  việc thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 

thuộc ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về 
tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và 
thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Kế hoạch số 4654/KH-UBND ngày 31/12/2019 của ƯBND tỉnh 
Hải Dương về tổ chức thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020; 
Công văn số 36/SNV-CCVC ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Sờ Nội vụ tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào 
tạo năm 2020.

ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2020, như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
Người đăng ký dự thi tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần thi tuyển 
và có đủ điều kiện đãng ký dự thi tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:
- Giáo viên Mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có 

chứng chỉ/chứng nhận trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên, trình độ 
tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ 
tin học trinh độ A trở lên;

- Giáo viên Tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học trờ lên; có 
chứng chỉ/chứng nhận trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên, trình độ 
tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ 
tin học trình độ A trở lên;

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự thi tuyển vào giáo viên trường 
Tiểu học có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với yêu cầu vị trí cần thi tuyến 
nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có chứng chỉ sư 
phạm phù họp với yêu cầu vị trí việc làm cần thi tuyển.



II. Chỉ tiêu, cơ cấu viên chửc cần tuyển
Tổng chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 

2020 là: 160 chỉ tiêu, trong đó:
1. Giáo viên Mầm non: 130 chỉ tiêu;
2. Giáo viên Tiểu học: 30 chỉ tiêu;
3. Giáo viên THCS: 0 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

STT Đ ơ n  vị

M ầm  non

Đ ơn  vị

Tiểu học

Tổng

Giáo
viên
Mầm
non

Tổng Văn
hóa

Âm
nhạc

Mỹ
thuật

Thể
dục

1 Tân An 3 3 Tân An 2 2

2 Thanh Hải 17 17 Thanh Hải 4 4

3 An Phượng 19 19 An Phượng 2 2

4 Hồng Lạc 8 8 Hồng Lạc 3 3

5 Việt Hồng 3 3 Việt Hồng 2 2

6 Thanh An 4 4 Thanh An 1 1

7 Thanh Lang 8 8 Thanh Lang 1 1

8 Cẩm Chế 5 5 Cẩm Chế 0 0

9 Tân Việt 1 1 Tân Việt 1 1

10 Liên Mạc 3 3 Liên Mạc 1 1

11 TT Thanh Hà 8 8 TT Thanh Hà 3 3

12 Thanh Khê 4 4 Thanh Khê 0 0

13 Thanh Sơn 4 4 Thanh Son 0 0

14 Thanh Thủy 5 5 Thanh Thủy 0 0

15 Thanh Xá 4 4 Thanh Xá 1 1

16 Thanh Xuân 9 9 Thanh Xuân 1 1

17 Thanh Quang 12 12 Thanh Quang 5 5

18 Thanh Hồng 3 3 Thanh Hồng 2 1 1

19 Thanh Cường 4 4 Thanh Cường 1 1

20 Vĩnh Lập 6 6 Vĩnh Lập 0 0

Cộng 130 130 30 29 0 1 0

III. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
1. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự thi tuyển
Người đăng ký dự thi tuyển vào trường nào thì nộp trực tiếp Phiếu đăng ký 

dự thi tuyển vào trường đó hoặc Phòng Nội vụ thuộc Uy ban nhân dân huyện hoặc 
gửi theo đường bưu chính.
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2. Thời gian nộp phiếu đãng ký dự thi tuyển
Từ 7 gỉờ 30 phút ngày 22 tháng 01 năm 2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 20 

tháng 02 năm 2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
3. Số điện thoại của Phòng Nội vụ huyện: 0220.397.3578 hoặc 0977.718.422.
IV. Nội dung và hình thức thi tuyển
1. Việc thi tuyển giáo viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
+ Phàn 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, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu 
của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

+ Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, 
Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút;

+ Phàn III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 
30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ (Vòng ỉ) đối với các trường hợp: Có bằng tốt 
nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở 
nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước 
ngoài ở Việt Nam;

Miễn phần thi tin học (Vòng ỉ) đối với các trường hợp: Có bằng tốt nghiệp 
từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin ừở lên;

Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi 
quy định tại Điểm a khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng 
phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2 theo quy định.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- 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 cần tuyển dụng.
Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, 

nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức tổ 
chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau bảo đảm phù 
hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyến;

- Hình thức thi: Thi viết.
- Thời gian thi 180 phút; Thang điểm: 100 điểm.
2. Ưu tiên trong thi tuyển
Đối tượng và điểm ưu tiên ừong thi tuyển giáo viên thực hiện theo Khoản 4 

Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.
V. Thòi gian, địa điểm tổ chức thi tuyển
1. Thi Vòng 1: Thi trắc nghiêm trên giấy
a) Thời gian thi:
- Sáng ngày 21/3/2020 thi phần thi Ngoại ngữ và Tin học.
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- Chiều ngày 21/3/2020 thi phàn thi Kiến thức chung.
b) Địa điểm thi: Tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (Địa điểm tố chức thỉ 

sẽ được UBND huyện Thanh Hà thông báo cụ thể cho thỉ sinh đủ điều kiện dự thi 
tuyến).

2. Thi Vòng 2: Thi môn nghỉệp vụ chuyên ngành
a) Thời gian thi:
- Sáng ngày 26/4/2020.
b) Địa điểm thi: Tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (Địa điểm tổ chức thi 

sẽ được ƯBND huyện Thanh Hà thông báo cụ thể cho thí sinh đù điều kiện dự thi 
tuyển).

Trên đây là thông báo thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 
2020 của ủy  ban nhân dân huyện Thanh Hà. Thông báo này được thông báo trên 
Báo Hải Dương; đồng thời được đãng tải trên cổng thông tin điện tử của ủy  ban nhân 
dân huyện Thanh Hà (http://thanhha.haiduong.gov.vn); niêm yết công khai tại trụ 
sở làm việc của ủ y  ban nhân dân huyện Thanh Hà (Phòng Nội vụ) và các Trường 
nơi có nhu cầu thi tuyển. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với 
Phòng Nội vụ huyện Thanh Hà theo số điện thoại 0220.3973.578 hoặc 0977.718. 
422 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dan./^jf"

Nơi nhận:
- ƯBND tỉnh Hải Dương;
- Ban Chỉ đạo thi tuyển giáo viên;
- Ban Giám sát thi tuyển giảo viên;
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Các trường có chỉ tiêu thi tuyển;
- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT,

Trịnh Văn Thiện
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