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THÔNG BÁO 

Giới hạn tài liệu ôn tập và nội dung phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn năm 2022  

 

Căn cứ Phương án số 09/PA-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo 

dục và Đào tạo năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn thông báo giới hạn 

tài liệu ôn tập và nội dung phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục 

và Đào tạo huyện Quan Sơn năm 2022, như sau: 

A. NỘI DUNG, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHỎNG VẤN 

I. Đối với vị trí giáo viên mầm non 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019; 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; “Điều 2. Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Viên chức” của Luật số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật 

Viên chức; 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

- Quyết định số 700/QĐ-TU ngày 10/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIX về Ban hành Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 

2021-2025. ( Mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với giáo dục mầm non). 

II. Đối với vị trí giáo viên tiểu học 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019; 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; “Điều 2. Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Viên chức” của Luật số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật 

Viên chức; 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường tiểu học; 
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- Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. 

- Quyết định số 700/QĐ-TU ngày 10/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIX về Ban hành Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 

2021-2025. ( Mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với giáo dục phổ thông). 

III. Đối với vị trí giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019; 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; “Điều 2. Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Viên chức” của Luật số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật 

Viên chức; 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập. 

- Quyết định số 700/QĐ-TU ngày 10/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIX về Ban hành Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 

2021-2025. ( Mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với giáo dục phổ thông). 

B. CÁCH THỨC THỰC HIỆN PHỎNG VẤN 

Sau khi được gọi vào phòng phỏng vấn, thí sinh dự tuyển sẽ tự bốc đề phỏng 

vấn của mình. Thời gian thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh 

dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). 

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và không thực hiện việc 

phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.  

Trên đây là Thông báo giới hạn tài liệu ôn tập và nội dung phỏng vấn kỳ 

tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn năm 2022 để 

người dự tuyển biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị trường MN, TH, THCS; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Trung tâm VH,TT,TT&DL (đưa tin); 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Niêm yết tại trụ sở UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Quang 
 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-21T14:29:32+0700
	HÀ NỘI
	Lê Hồng Quang<quanglh.quanson@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-12-21T14:50:58+0700


		2022-12-21T14:51:19+0700


		quanson@thanhhoa.gov.vn
	2022-12-21T14:51:59+0700




