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THÔNG BÁO 

Hình thức và nội dung ôn tập kỳ thi tuyển viên chức năm 2019.  

––––––––––––– 
 

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 07/8/2019 của Chủ tịch UBND 

huyện Bắc Sơn về kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019; 

Hội đồng tuyển dụng thông báo về nội dung và tài liệu ôn tập thi tuyển viên 

chức giáo viên tiểu học năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Phần thi Kiến thức chung (Hội đồng tuyển dụng phát hành tài liệu):  

- Hình thức thi trắc nghiệm trên giấy, bao gồm 60 câu hỏi, thời gian 60 phút. 

- Nội dung: Hiểu biết pháp luật về 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, cụ thể: 

+ Luật viên chức 2010; 

+ Văn bản số 07/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015 của văn phòng Quốc hội về 

hợp nhất Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục năm 

2009; 

+ Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT về hợp 

nhất Điều lệ trường tiểu học; 

+ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban 

hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

2. Phần thi Tin học (Hội đồng tuyển dụng phát hành tài liệu): 

- Hình thức thi trắc nghiệm trên giấy, bao gồm 30 câu hỏi, thời gian 30 phút. 

- Nội dung kiến thức nằm trong khung chương trình đào tạo chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Phần thi ngoại ngữ Tiếng anh 

- Hình thức thi trắc nghiệm trên giấy, bao gồm 30 câu hỏi, thời gian 30 phút. 

- Nội dung kiến thức nằm trong khung chương trình đào tạo Tiếng anh bậc 2 

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

tạo. 

4. Phần thi nghiệp vụ chuyên ngành  

- Hình thức thi viết (thi tự luân), thời gian 180 phút. 
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- Nội dung: Đề thi gồm hai phần Toán và Tiếng việt, nội dung theo chương 

trình giáo dục tiểu học hiện hành. 

- Thang điểm: 100 điểm. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 thông báo để các thí sinh biết, chủ 

động ôn tập./.   
 

 

                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

Nơi nhận:                                                                                     CHỦ TỊCH  
- Thành viên HĐTD;                                                                               

- Các thí sinh dự thi; 

- Niêm yết tại UBND Huyện;  

- Cổng TTĐT của UBND huyện; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

 
 

                PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                   Hoàng Quốc Tuấn 
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