
UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 VIÊN CHỨC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /HĐTD-NV 
 

Đình Lập, ngày        tháng 4 năm 2020 

 
V/v cung cấp tài liệu để phục vụ  

    kỳ tuyển dụng viên chức sự 

       nghiệp năm 2019 vòng 2  

 
 

                        Kính gửi:  

 - Phòng Giáo dục và đào tạo huyện; 

 - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục  

    thường xuyên. 

 

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; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 29/11/2018 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. 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 14/5/2019  sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức nâng ngạch 

ngạch công chức, thăng 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;  

Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập năm 2019; 

Căn cứ Công văn số 1245/VP-NC ngày 01/4/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch 

công chức và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND huyện 

Đình Lập về hình thức và tài liệu thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 vòng 

2; 

 Để có cơ sở cho Ban Đề thi thực hiện nhiệm vụ theo quy định, Hội đồng 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp đề nghị các đơn vị cung cấp một số tài liệu gồm 

sách giáo khoa, sách giáo viên liên quan đến các cấp học, cụ thể như sau: 

1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo 

Phòng Giáo dục có trách nhiệm cung cấp một số tài liệu liên quan đến việc 

ra đề thi thuộc các cấp học như sau: 

1.1. Bậc Mầm non 



Sách giáo khoa, sách giáo viên và tài liệu liên quan đến việc soạn giảng các 

nội dung: Phát triển ngôn ngữ (làm quen với văn học; làm quen với chữ cái lứa 

tuổi 5,6 tuổi; Phát triển nhận thức (làm quen với môi trường xung quanh, làm 

quen với Toán); Phát triển thẩm mỹ (Giáo dục Âm nhạc, Hoạt động tạo hình); 

Phát triển thể chất (hoạt động thể dục). 

1.2. Bậc Tiểu học 

Sách giáo khoa, sách giáo viên và một số tài liệu tham khảo môn Tiếng anh 

và Tin học từ lớp 3 đến lớp 5; 

1.3. Bậc Trung học cơ sở 

Sách giáo khoa, sách giáo viên và một số tài liệu tham khảo các môn học 

như Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Thể dục từ chương trình lớp 6 

đến lớp 9. 

2. Đối với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Đơn vị có trách nhiệm cung cấp tài liệu gồm sách giáo khoa, sách giáo viên 

và một số tài liệu tham khảo các môn học thuộc chương trình môn Toán, Hóa 

học, Ngữ Văn và Lịch sử lớp 10, lớp 11. 

3. Thời gian cung cấp tài liệu 

Đề nghị các đơn vị tổng hợp và cung cấp tài liệu sách giáo khoa, sách giáo 

viên và một số tài liệu liên quan đến việc ra đề thi kỳ tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp năm 2019 vòng 2 xong trước ngày 20/4/2020. 

Toàn bộ Tài liệu tham khảo đề nghị các đơn vị tổng hợp và gửi về Hội 

đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp thông qua phòng Nội vụ huyện. 

Nhận được văn bản, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Đình 

Lập năm 2019 đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện theo các nội 

dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

liên hệ qua Phòng Nội vụ huyện số điện thoại liên hệ 02053.846.910 để thống 

nhất thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;                       
- HĐ thi tuyển; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT +HSTD.  

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                                                                    

Vi Văn Đông 
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