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UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP 

HĐ KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 455 /TB-HĐKTSH Đình Lập, ngày 14 tháng 8 năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển  

đặc cách viên chức sự nghiệp huyện Đình Lập năm 2018  

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào 

tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; 

 Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND huyện 

Đình Lập về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Đình Lập về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển 

đặc cách viên chức sự nghiệp huyện Đình Lập năm 2018, 
 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo: 
 

 1. Tổng số người đủ điều kiện xét tuyển đặc cách: 14 người. 

(Có danh sách cụ thể đính kèm Thông báo này) 

 2. Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn. 

 3. Nội dung kiểm tra, sát hạch 

 3.1. Về trình độ hiểu biết chung 

 - Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

 - Nghị định số 29/2012/NQ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

3.2. Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

 a) Bậc học Mầm non 

 - Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Mầm non. 

 - Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục Mầm non; Thông tư số 

28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình Giáo dục Mầm non ban hành 

kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 - Thiết kế các hoạt động trong ngày của trẻ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2009-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-mam-non-92063.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2009-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-mam-non-92063.aspx
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 b) Bậc học Tiểu học 

 - Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Tiểu học. 

 - Chương trình Môn Toán, Tiếng việt lớp 4, lớp 5 (đối với chuyên ngành 

Giáo dục Tiểu học); 

 - Chương trình Môn Thể dục lớp 4 (đối với chuyên ngành Giáo dục Thể chất). 

 c) Bậc học Trung học cơ sở 

 - Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

 - Chương trình môn Ngữ văn lớp 7, lớp 8. 

4. Cơ cấu điểm phỏng vấn và cách xác định người đủ điều kiện công 

nhận kết quả xét tuyển đặc cách 

a) Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 200: Phần kiến thức chung 100 

điểm, kiến thức chuyên ngành 100 điểm. 

b) Cách xác định người đủ điều kiện công nhận kết quả xét tuyển đặc cách 

- Tham dự đủ 02 phần phỏng vấn (về trình độ hiểu biết chung và về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ). 

- Có điểm của mỗi phần phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên, kết quả lấy từ 

cao xuống thấp. 

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ 

tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành 

cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng 

nhau thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên 

quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch 

- Thời gian: Từ 07 giờ 00 phút ngày 29 tháng 8 năm 2018. 

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Đình Lập, khu 1, thị trấn Đình Lập, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

6. Thu phí xét đặc cách: 500.000 đồng/thí sinh/lần theo quy định tại Điều 

4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

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. 

7. Tài liệu ôn tập: Do Hội đồng kiểm tra, sát hạch cung cấp. 

Phí tài liệu ôn tập: 80.000 đồng/quyển (Thí sinh có nhu cầu đề nghị đăng ký 

tài liệu trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện Đình Lập theo số điện thoại: 

02053.846.910 hoặc số di động 0982.350.389 gặp đồng chí Hoàng văn Thơ, 

chuyên viên Phòng Nội vụ). 
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Lưu ý: Người được kiểm tra, sát hạch khi đi phỏng vấn mang theo Chứng 

minh thư nhân dân để xuất trình trước khi vào phỏng vấn. 

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch thông báo đến người được kiểm tra, sát hạch 

biết và thực hiện./. 

 

         TM. HỘI ĐỒNG 

Nơi nhận:                             CHỦ TỊCH 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐKTSH; 

- Công an huyện; 

- Ban Giám sát; 

- Các Phòng: NV, GD và ĐT; 

- Người được KTSH;                  

- Lưu: VT+HĐKTSH.             

                                                                                           CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

             Nguyễn Hoàng Tùng 
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