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KỂ HOẠCH
Tổ chức thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngàỵ 
12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 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; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của 
Bộ Nội vụ sừa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 
nâng ngạch công chức, tháng hạng chức danh nghề nghiệp 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-ƯBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Hải Dương về tổ chức thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020;

Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Hà xây dựng Kế hoạch tổ chức thi tuyển giáo 
viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Mục đích

*

a) Việc thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 nhằm tuyển 
dụng đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao tại các cơ sở giáo dục công lập trên 
địa bàn huyện; chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung, tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cho ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện;

b) Tuyển chọn được những giáo viên có trình độ chuyên môn đáp ứng được 
yêu cầu nhiệm vụ, theo vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo 
dục và Đào tạo.

2. Yêu cầu
a) Phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu số lượng 

người lảm việc được giao của từng cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm chât lượng, đủ 
điều kiện và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm cần tuyển dụng;

b) Việc thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo được triển khai thống 
nhất trong phạm vi toàn tỉnh; phải thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách 
quan và đúng quy định cùa pháp luật, bảo đảm on định cơ sở.

II. NỘI DUNG
1. Phương thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo được thực hiện thông 

qua thi tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển của từng đơn vị cơ sở giảo dục công lập.
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2. Phạm vi thi tuyển
Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc ủy ban nhân 

dân huyện.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn
a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
Người đãng 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 tuyến và có 
đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức;

b) 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 trình độ A trở lên;

- Giáo viên Tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học 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 
trình độ A trở lên;

- Giáo viên Trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, có ngành, 
chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; 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. Những người dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên ngoại ngữ thì 
phải có chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ tối thiểu tương đương bậc 4 đối 
với ngoại ngữ cần tuyển dụng và phải có chứng chỉ/chứng nhận trình độ ngoại ngữ 
thứ hai bậc 1 hoặc tương đương trở lên;

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự thi tuyển vào giáo viên trường 
Tiểu học, Trung học cơ sờ có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với yêu cầu vị 
trí cần thi tuyển 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 tuyến.

4. Chỉ tiêu và cơ cấu thi tuyến
Thi tuyển giáo viên còn thiếu ở các môn học theo Chương trình của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, trong chỉ tiêu biên chế được ủy ban nhân dân huyện giao năm 2020 
cho các trường sau khi đã thực hiện tinh giản biên chế theo Đe án tinh giản biên chế 
đã được phê duyệt.

5. Thẩm quyền tuyển dụng
ủy ban nhân dân huyện tổ chức thi tuyển giáo viên của các trường Mầm non, 

Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc.
6. Nội dung và hình thức thi tuyển
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:
+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chù trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiêu biết cơ bản
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về ngành, lĩnh vực tuỵển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của 
vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

+ Phàn II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, 
Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn 
là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngừ tại vòng 1;

+ Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 
30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển 
không phải thi tin học tại vòng 1.

Miễn phần thi ngoại ngữ (Vòng 1) 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 trở lên;

Ket 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 cùa 

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 ỵêu cầu chuyên môn, 

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

- Hình thức thi: Thi viết.
- Thời gian thi 180 phút; Thang điểm: 100 điểm.
7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển giáo viên
Thực hiện theo khoản 4, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ - CP cùa Chính phù.
8. Quy trình, thòi gian tổ chức thi tuyển
8.1. Xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển

Các trường căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao năm 2020 và số lượng 
công chức, viên chức hiện có để báo cáo chỉ tiêu, cơ cấu giáo viên cần tuyển về ủy 
ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ); hồ sơ thẩm định, gồm:

- Công văn đề nghị phê duyệt chỉ tiêu xét tuyển giáo viên.
- Các biểu mẫu xác định nhu cầu cần tuyển dụng giáo viên đối với các trường.
Thời gian xong trước ngày 08/01/20120.
8.2. Thẩm đinh chỉ tiêu cơ cấu thỉ tuyển.
Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Phòng Giáo đục và Đào tạo huyện tổng hợp, 

thẩm định chỉ tiêu, cơ cấu ngành nghề cần tuyển, tham mưu Ưỷ ban nhân dân huyện 
xây dựng kế hoạch thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 của các 
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo từng cấp học.
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Thời gian xong trước ngày 10/01/2020.
8.3. Thông báo thi tuyển
a) Thông báo tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 của 

Ưỷ ban nhân dân huyện Thanh Hà được thông báo trên Báo Hải Dương, Đài Phát 
thanh huyện Thanh Hà ít nhất một lần; đồng thời được đăng tải trên cong thông tin 
điện tử của ủy ban nhân dân huyện (http://thanhha.haiduong.gov.vn); niêm yết công 
khai tại trụ sở làm việc của ủy  ban nhân dân huyện (Phòng Nội vụ) và các trường có 
chỉ tiêu thi tuyển trong thời gian nhận Phiếu đãng ký dự thi tuyển.

b) Nội dung thông báo thi tuyển giáo viên thực hiện theo Khoản 1 Điều 3 
Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ.

c) Thời gian thông báo vào ngày 21/01/2020.
8.4. Phiếu đăng ký dự thỉ tuyển
a) Phiếu đăng -ký dự thi tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 

161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;
b) Địa điểm nộp Phiếu đãng ký dự thi tuyển:
Người đăng ký dự thỉ tuyển vào trường nào thì nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự 

thi tuyển vào trường đó hoặc Phòng Nội vụ thuộc ủy  ban nhân dân huyện hoặc gửi 
theo đường bưu chính.

c) Thời gian nộp phiếu đăng ký dự thi tuyển:
Từ 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 01 năm 2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 20 

tháng 02 năm 2020;
d) Thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự thi tuyển tại các trường có chỉ 

tiêu thi tuyển và Phòng Nội vụ để tiếp nhận Phiếu đăng ký dự thi tuyển theo đúng 
quy định.

đ) Lệ phí dự thi tuyển:
- Thực hiện thu theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 

Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, 
dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

8.5. Thành lập Hội đồng thi tuyển
a) Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân huyện quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển 

giáo viên cho từng đon vị sự nghiệp công lập;
b) Thành phần Hội đồng thi tuyển giáo viến của ủy  ban nhân dân huyện có 05 

hoặc 07 thành viên bao gồm:
- Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện;
- Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện và người đứng đâu hoặc câp phó của người đứng đâu các 
trường có chỉ tiêu thi tuyển;

- Một ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức Phòng Nội vụ huyện;
- Các ủy viên khác là công chức của các phòng chuyên môn có liên quan 

thuộc ủy ban nhân dân huyện.
c) về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, các thành viên Hội đồng và các Ban 

giúp việc của Hộí đồng thi tuyển giáo viên thực hiện theo Quy chê tô chức thi tuyẽn
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công chức, viên chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành 
kèm theo Thông tư số 03/ 2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ;

d) Thời gian thành lập Hội đồng thi tuyển vào ngày 21/02/2020.
8.6. Thành lập Ban giám sát
a) Chủ tịch ủy  ban nhân dân huyện thành lập Ban giám sát kỳ thi tuyển giáo 

viên tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc.
b) Thời gian thành lập Ban Giám sát: Thực hiện xong trước ngày 21/01/2020.
8.7. Thành lập các ban giúp việc của Hội đồng thi
Hội đồng thi tuyến giáo viên thành lập các ban giúp việc của Hội đồng thi 

tuyển theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quy chế tổ chức thi tuyển 
công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 
năm 2019 của Bộ Nội vụ.

9. Tổ chửc thi tuyển
9.1. Công tảc chuẩn bị thỉ
a) Hội đồng thi tuyển gửi thông báo cho thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự 

thi, thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có); thời gian, địa 
điểm làm thủ tục thi; thu lệ phí thi; thời gian, địa điểm tổ chức thi; hình thức thi; thời 
gian tổ chửc các vòng thi, phần thi, môn thi cho thí sinh đủ điều kiện dự thi. Thời 
gian thực hiện xong trước ngày 05/3/2020;

b) Hội đồng thi tuyển giáo viên niêm yết danh sách thí sinh theo số báo 
danh và theo phòng thi. Thời gian vào ngày 20/3/2020;

c) Khai mạc kỳ thi: Thực hiện theo Điều 9 Quy chế tổ chức thi tuyển công 
chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghê nghiệp 
viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 
2019 của Bộ Nội vụ. Thời gian thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh vào 14 
giờ ngày 20/3/2020*;

d) Tổ chức các cuộc họp Ban coi thi, cách bố trí sắp xếp trong phòng thi, cách 
tổ chức thi tại Vòng 1 thực hiện theo các Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quy chế tổ chức 
thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 
tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ.

9.2. Quy định về tổ chức thi
Việc tổ chức thi trắc nghiệm ừên giấy (Vòng 1) và thi viết (Vòng 2) thực hiện 

theo các Điều 20, Điều 21, Điều 22, Đieu 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, 
Điều 28 Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, 
thi thăng hạng chức danh nghê nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư sô 
03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ.

9.3. Tổ chức thi trắc nghiệm (Vòng 1)
a) Sáng ngày 21/3/2020 thi phần thi Ngoại ngữ và Tin học. Chiều ngày 

21/3/2020 thi phần thi Kiến thức chung;
b) Tổ chức chấm thi trắc nghiệm Vòng 1 xong trước ngày 27/3/2020;
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c) Công bố, thông báo kết quả điểm thi, thời gian thực hiện xong trước ngày 
31/3/2020 và thông báo việc nhận đơn phúc khảo từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 
15/4/2020;

d) Chấm phúc khảo xong trước ngày 20/4/2020 và thông báo kết quả chấm 
phúc khảo cho các thí sinh có đơn phúc khảo.

9.4. Tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2)
a) Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2. Thời gian xong trước ngày 

24/4/2020;
b) Tổ chức thi viết thời gian vào sáng ngày 26/4/2020; tổ chức chấm thi xong 

trước ngày 04/5/2020; thông báo cho các thí sinh kết <Ịuả chấm thi xong trước ngày 
07/5/2020; nhận đơn phúc khảo từ ngày 08/5/2020 đên hết ngày 22/5/2020; chấm 
phúc khảo xong trước ngày 31/5/2020 và thông báo kết quả chấm phúc khảo cho các 
thí sinh có đơn phúc khảo;

c) Chủ tịch Hội đồng thi tuyển báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tuyển dụng viên chức công nhận kết quả thi tuyển; Chủ tịch ủy ban 
nhân dân huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả 
trúng tuyền tới người dự tuyển; Chủ tịch ủy  ban nhân dân huyện quyết định tuyển 
dụng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp; Các trường thực hiện ký họp đồng làm việc 
đối với người được tuyển dụng theo quy định. Thời gian xong trước ngày 15 tháng 6 
nãm 2020.

ĨII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn kinh phí
Từ nguồn lệ phỉ do người đăng ký tham gia thi tuyển nộp theo quy định tại 

Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày ỉ 1/11/2016 của Bộ Tài chính và ngân sách nhà 
nước đảm bảo; ngân sách huyện và ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần.

2. Chế độ chi: Thực hiện theo chế độ tài chính quy định hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Uỷ ban 

nhân dân huyện xây dựng ké hoạch thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo 
năm 2020 của các trường Mầm non, Tiêu học, Trung học cơ sở công lập thuộc Uy 
ban nhân dân huyện; Tham mưu cho ƯBND huyện thành lập Hội đồng thi tuyển 
giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 ở các trường Mầm non, Tiểu học, 
THCS có nhu cầu tuyển dụng;

- Công khai chỉ tiêu, cơ cấu, ngành nghề, điều kiện thi tuyến giáo viên ngành 
Giáo dục và Đào tạo năm 2020 trên cổng thông tin điện tử của ƯBND huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu giúp Ưỷ 
ban nhân dân huyện và Hội đồng thi tuyển hướng dẫn, triển khai Kế hoạch thi tuyển 
giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 của các trường Mầm non, Tiểu học, 
Trung học cơ sở công lập thuộc ủ y  ban nhân dân huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 
cần thiết thực hiện Kế hoạch thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 
2020 đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
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- Lập dự trù kinh phí phục vụ kỳ thi tuyển;
- Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển, trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định tuyển

dụng.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trách nhiệm:
- Tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền, triển 

khai kế hoạch thi tuyển đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành;
- Phổi hợp với phòng Nội vụ huyện thẩm định, trình ƯBND huyện chỉ tiêu, cơ 

cấu thi tuyển;
- Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức ôn tập (nếu có) cho thí sinh đủ 

điều kiện dự th i .
- Chuẩn bị lực lượng và các điều kiện để tổ chức thực hiện các nội dung 

thi tuyển.
3. Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện có trách nhiệm:
- Tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí phục vụ kỳ thi tuyển.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng dự toán kinh phí phục vụ kỳ thi tuyển; 

Tổng hợp, báo cáo UBND huyện trình cấp có thẩm quyền hỗ tĩợ kinh phí thực hiện 
kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2Ợ20.

- Hướng dẫn việc quản ỉý, chi kinh phí phục vụ kỳ tht tuyển và thực hiện chế 
độ, chính sách đối với người được tuyển dụng theo quy đỊrih của nhà nước.

4. Đài phát thanh huyện có trẩch nhiệm:
Cãn cứ Kế hoạch thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 

của ủy ban nhân dân huyện, tổ chức thông báo công khai trên Đài phát thanh huyện 
về điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, cơ cấu cần tuyển, thời gian nhận Phiếu đãng ký dự 
thi tuyển, thời gian tổ chức thi tuyển...

5. Công an huyện có trách nhiệm:
Xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển giáo 

viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020.
6. Các cơ quan, đơn vị có liên quan
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với phòng Nội vụ huyện 

tham mưu cho ủ y  ban nhân dân huyện và Hội đồng thi tuyển giáo viên huyện thực 
hiện tốt việc thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 theo nội dung 
của Kế hoạch này.

7. Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
- Căn cứ vào chỉ tiếu biên chế được giao năm 2020; số công chức, viên chức 

hiện có để xác định nhu cầu tuyển dụng, đề nghị chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên 
báo cáo về ủ y  ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) để ƯBND huyện tổ chức 
tuyển dụng theo quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, thẩm định Phiếu đăng ký dự thi tuyển, 
lệ phí dự thi tuyển của thí sinh và các công việc khác có liên quan; tổng hợp, báo cáo 
ỦBND huyện (qua phòng Nội vụ) kết quả và những vướng mắc ưong quá trình tố chức 
thực hiện các nhiệm vụ được giao; niêm yêt công khai thông báo thi tuyên giáo viên 
cùa huyện, công khai những thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển và những
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thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển; hoàn trả hồ sơ, phí dự thi đối 
với những thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển theo quy định;

- Chịu ừách nhiệm tiếp nhận, phân công công tác, quản lý, sử dụng, thực hiện 
chế độ, chính sách đối với những thí sinh trúng tuyển theo quy định hiện hành.

Trên đây là Ke hoạch của ƯBND huyện về tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên 
ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 
liên quan; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện 
nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình tổ chức, triên khai 
thực hiện nếu gặp khó khăn đề nghị phản ánh vê UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) 
để thống nhất và tổng hợp báo cáo ƯBND huyfn./jjar^

Nơi nhặn:
-  ƯBND tỉnh;
- Sở Nội vụ; Sờ GD&ĐT tỉnh;
- TT. Huyện ủy; TTHĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 
-L ư u :V T ,N V .^

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Trinh Văn Thiên • •
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