UBND HUY1N DINH LiP
HD TUYEN DVNG VIEN
CH11JC S1J' NGHI1P NAM 2019

CONG HOA xA HQI CHU NGmA VIT NAM
Dc Ip - Tw do - Hinh phüc

S:/TB-HDTD

DInh Lçlp, ngay/thang 8 nám 2019

THÔNG BAO
V vic np 1 phi, ni dung tài lieu on tp và hInh thü'c thi tuyn (vông 1)
viên chü'c sty nghip nãm 2019 huyn DInh Lp
Can ci Thông tu so 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 ci1a B Tài chInh
quy djnh mirc thu, chê d thu, np, quàn 1 và sir ding phi tuyên diing, d1r thi
nâng ngch, thang htng cong cht'rc, viên cht'rc;
Can cir Thông tu s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/20 19 cüa Bi Ni vii sira
dôi, bô sung mt so quy di:nh ye tuyên dçing cong chirc, viên chirc, nâng ngach
ngch cong chüc, thäng hang chüc danh nghê nghip viên chi'rc và thirc hin chê
do hçip dông mt so 1oi cong vic trong co quan hành chInh nhà nrnc, dan vj six
nghip cOng lap;
Can cir Quyt dnh s 1037/QD-UBND ngày 05/6/2019 cüa Chü tjch
UBND tinh Lang Scm ye vic phê duyt nhu câu tuyên ding viên chiirc các don vi
sr nghip trirc thuc Uy ban nhân dan cap huyn näm 2019;
Can cir Cong van so 616/SNY-CCVC ngày 14/6/20 19 cüa S Ni v tinh
Lang Scm ye vic to chirc tuyên diing viên chüc các don vi: sx nghip cong 1p
tinh Lang San näm 2019,
Thirc hin Quyt djnh so 66/QD-UBND v vic thành 1p Hi dng tuyn
diing viên chüc s'r nghip näm 2019; Kê hotch sO 185/KH-UBND ngày
29/7/2019 cüa UBND huyn DInh Lp ye tuyên diing viên chute sr nghip näm
2019;
Can cir Biên bàn h9p ngày 01/8/2019 cüa Hi dông tuyn diing viên chuic
sir nghip näm 2019.
Hi dông tuyn ding viên chirc siy nghip nàm 2019 thông báo:
I. TAI LIU ON TP (Ci the' có phi litc tài lieu kern theo Thong báo nay)
Lwuj:
- Tài 1iu on tp du9'c dãng tài trén Trang thông tin din tur cüa UBND
huyn DInh Lp tti dja chi www.langson.gov.vnldinhlap/
- Hi dng tuyén ding viên chiirc sir nghip näm 2019 khOng in n cung cp
tài 1iu. Nêu thI sinh nào có nhu câu mua tài 1iu on thi thI dàng k tr1xc tiêp ti
Phông Ni vii huyn DInh Lp hoc qua so din thoi 02053.846.910, thiri gian tü'

ngày 02/8/20 19 dn ngày 08/8/20 19; Phông Ni vii së thçrc hin in và cung cp tài
1iu theo nhu cu dàng k cüa thI sinh.
II. NQP LE PHI TUYEN DVNG
1. Da diem: Phông Ni vi huyn DInh Lp, da chi: Khu 1, th trân DInh
Lap, huyn DInh Lap, tinh Lang Scm.
2. Thôi gian: T ngày 02/8/20 19 dn h& ngày 09/8/20 19 trong gi hành chInh.
3. PhI dir thi tuyn: 500.000 dng/thI sinh.
Lu'u j: Dn 17 giô 00 phit ngây 09/8/2019, thi sinh không np 1 phi thi
tuyên së không dU diêu kin tham dir k thi tuyên viên chrc näm 2019 tui huyn
DInh Lap.
4. Thôi gian, dja dim thi tuyn (Hi dông thi tuyên viên chrc sir nghip
nàm 2019 së có thông báo sau).
III. HINH THC THI TUYEN VONG 1
1. Hlnh thtc: Thi trc nghim trên giy
- Phn I: Thi kin thirc chung 60 câu hói; thai gian thi 60 phñt;
- Phn II: Ngoi ngt (Tiêng Anh) 30 câu höi, thè'i gian thi 30 phüt;
- Phn III: Tin h9c 30 câu hôi, thii gian thi 30 phüt.
2. Biêu kiin dê dtrçic thi tuyn vông 2
Vông 1: Không tInh dim, thI sinh trá Ru di'ing 50% s câu hôi tü'ng phn
thi thI dü diêu kin dix thi vông 2.
HInh thiirc thi tuyên vông 2, Hi dông thi tuyên së thông báo sau
Hi dng thi tuyn viên chirc sir nghip näm 2019 thông báo d thI sinh
duoc biêt và thuc hiên./.

Nyi n/ian:
- CT, các PCT UBND huyn (B/c);
- Các thãnh viên HD tuyên diing;
- Phông Ni viii (02 bàn);
- Cong an huyn;
- Ban giárn sat;
- Thi sinh dang k dr tuyên;
- Trang thông tin din tü huyn;
- Luu: VT.

TM. HOI BONG TUYEN DVNG
U TICH

PHO ir !CH UBND HUY1N
Vi Van Bong
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PHU LUC 1
G ON TAP KIEN TH1JC CHUNG
/TB-UBND ngày&2//8/2019
ng báo s
g tuyên ding viên ch&c sy' nghiçp 2019)
s 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
2. Lut Giáo dic s 38/2005/QH 11 ngày 14/6/2005 (trir Miic 1, Miic 2
Chucmg II);
3. Lut sira dôi, bô sung mt so diêu cña Lut Giáo diic s 44/2009/QH12
ngày 25/1 1/2009;
4. Nghj dnh s 29/2012/NQ-CP ngày 12/4/2012 cüa Chinh phü v tuyn
ding, 5ir diing và quãn 1 viên chiirc;
5. Diu 2 Nghj djnh s 161/2018/ND-CP cüa ChInh phü ngày 29/11/2018
sira di, b sung mt so quy djnh ye tuyên dirng cong chirc, viên chirc, nâng
ngch cong chirc, thàng hang viên chirc và thixc hin chê d hçp dOng mt so 1oii
cong vic trong Co quan hành chInh nhà nuc, don vj sir nghip cong lap;
6. Ni quy k tuyn diing cong chirc, viên chirc, thi nâng ngch cOng chic,
thäng htng chrc danh nghê nghip viên chirc (Ban hành Kern theo Thong tw sO
03/2009/TT-BNVngày 14/5/2019 cia Bó Ni vt)
7. Ngh djnh s 101/2017/ND-CP ngày 01/9/2017 cüa ChInh phü v dào
tao, bOi duO'ng can bô, cong chrc, vién chirc;
8. Quyêt djnh s 03/2007/QD-BNV ngày 26/02/2007 cüa B tru&ng B
Ni vii ye vic ban hãnh Quy tàc i.rng xir cüa can b, cOng chrc, viên chrc lam
vic trong b may chInh quyên da phuong;
9. Thông tu s 26/2012/TT-BGDDT ngây 10/7/2012 cüa B tru&ng B
Giáo diic và Dào to ban hành Quy che bôi duO'ng thuèng xuyên giáo viên mm
non, phô thông và giáo diic thu'?mg xuyen.

PHTJLVC2
/
V'C, KY NANG CHUYEN MON, NGHIP V1J
(Kern tIu'4 Thô
c'rtaH1 i don

g,iáo,
/TB-UBND ngàyF2'/8/2019
uylis,j viên chá'c sy nghip 2019)

Sj pjjj MAM NON
I. CHIJ YEN NGAN
1. Van ban ho rkhâi. so Gi1'VBT-IN-BGDDT ngày 24/01/2017 cüa B Giáo
due va Dao tao ban hành ch uog tInh giáo diie mâm non;
2. Thông tu' sO 36/2 011/TT-BGDDT ngày 17/8/20 11 cüa B trung B
Giáo due và D tao ban I .ành Chuo'ng trInh bôi duO'ng thung xuyên giáo viên
rnârn non;
3. Cong van so 17/00/BGDDT-NGCBQLGD ngày 26/3/2012 cüa Bô Giáo
dc và Dào tao ye vicf hung dan dánh giá, xêp loai giáo viên mâm non theo
Quyt dinh so 02/2008/D-BGDDT.
4. Thông tu so 23,'2010iTT-BGDDT ngày 22 tháng 7 näm 2010 cüaB trung
Bô Giáo due vã Dào tao JBan hành Quy djnh B chuân phát triên tré em 5 tuôi;
5. Thông tii so /19/2 018/TT-BGDDT ngây 22tháng 8 näm 2018 cüa Bô
tru'&ng B Giáo ditc v a Dào tao Ban hành quy djnh ye kiêrn dnh chat lugng giáo
due và cOng nhn dat chuân quOc gia dôi vôi trurng mâm non.
6. Quyt dnh sO 04/VBHN-BGDDT, ngày 24/12/20 15 cüa B tru&ng b
giáo diic và Dào tao quyêt djnh ban hành diêu 1 trung mâm non.
7.Nghipvi
- Phát triên ngôn ngtr:
+ Lam quen vâi van hc (Tho, truyn);
+ Lam quen vâi chü' eái (Lü'a tui: 5-6 tui).
- Phát trin nhân thirc:
+ Lam quen vi môi trixng xung quanh;
+ Lam quen vi toán. - Phát trin thm m9: Giáo dic Am nhtc; hoat dng Tao hInh.
- Phát trin th cht: Hoat dng the diic.
II. CHUYEN NGANH SIX PHM TIEU HQC
1. Thông tu' s 41 /2010/TT-BGDEDT ngày 30 tháng 12 nãm 2010 ciia B
trueing B Giáo dçic và Dào tao ban hành Diêu 1 trucng Tiêu h9c
2. Thông tu s 17/2018/TT-BGDDT ngày 22 tháng 8 näm 2018 cüa B
trucing Bô Giao due va Dao tao ban hanh quy dinh ye kiêm dinh chat lucrng giao
dc và cOng nhn dat chuân quôc gia dôi vi tru'ng tiêu h9c;
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3. Van bàn hçip nht s 03/VBHN-BGDDT ngày 28/9/20 16 cña B Giáo
due và Dào tio ban hành Quy djnh dánh giá hpc sinh tiêu h9c;
4. Thông tu s 32/20 1 1/TT-BGDDT ngày 08/8/2011 cüa B tru&ng B
Giáo diic vâ Dào tao ban hành chuang trInh bôi dithng thu?ing xuyên giáo viên
lieu hoc;
5. Thông tu s 20/2018/TT-BGDDT ngày 22/8/2018 cüa B tnthng B
Giáo djc Va Dào tao Ban hành quy djnh chuân nghê nghip giáo viên co sâ giáo
diic phô thông;
6. Chuo'ng trInh mon h9c tr 1p 1 den 1p 5 (d& vi mi chuyên ngành).
III. CHUYEN NGANH SIX PHAM TRUNG HOC CO SO
1. Thông tu so 58/20 1 1/TT-BGDDT ngày 12/12/2011 cüa B tru&ng B
Giáo diic và Dào tao ban hành Quy ché dánh giá, xêp ba1 h9c sinh Trung h9c co
so và hçc sinh Trung h9c phô thông;
2. Thông tu s 20/2018/TT-BGDDT ngày 22/8/2018 cüa B truOng B
Giáo dçic và Dào tao Ban hành quy djnh chuân nghê nghip giáo viên co' sO giáo
dic phô thông;
3. Thông tu' sO 12/20 1 1/TT-BGDDT ngày 28/3/20 12 cüa B tru'Ong B
Giáo dçic và Dào tao ban hành Diêu 1 tru'Ong trung hçc co' sO', truOng trung h9c
phô thông và truO'ng phô thông có nhieu cap h9c;
4. D& vOi mi chuyên ngành chuang trInh tilt lOp 6 dn lOp 9.
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PHU LUC 3
DIEU KIEN: TIENG ANH (TR!NH 1)9 A, Al)
Thông báo s 25 /TB-UBND ngàyW/8/2019
i a'ông Iuyên dyng viên chác sy' nghip 2019)

1. Thai cüa dung tr (tenses of verb)
- Simple present
- Present continuous

- Past continuous

- Present perfect

- Simple future

- Past perfect

- Be going to
- Past simple
2. Ding dng tü'
-V+V_ing
-V+toV/V.
3. Sij hôa hpp cüa dng t11r (Consequences of verbs).
4. Các cap so sánh cüa TInh tü và Trtng tü.
- Equal comparision
- Comparative
- Superlative
- Mt so truO'ng hçip so sánh ngoii l (good/well; bad/badly; much/many;
little; far; happy, pretty; hot; big...)
5. Câu diu kiên (Conditional sentences).
6. Câu uâc (Wish)
7. Ciim tr và mnh dé nhuçmg b: (although, even though, though, inspite
of, despite).
8. Ciim tr và mnh d chi miic dIch: so that, so as to, in order to.
9. Ciim tü và mnh d chi l do: because, since, as, because of, due to.
10. Citm t1r và mnh dê chi kt qua: so, therefore, as a result.
11. Mnh dé trtng ngü chi thai gian: when, while, until, as soon as, no
sooner than, before, after...
12. Mnh dê trtng ngü chi noi chn: where, wherever.
13. Các giói tir chi thôi gian, dja dim, hung chuyn dng.
14. Mio t1r: a, an, the.
15. Mnh d trtng ngü chi kt qua: so.. .that, such.. ..that
16.Mnh d quan h, trng ti1r quan h: Who, whom, which, that, where, when.
17. Các loai lien tir: and, so, or, however, not only.. .but also, either.. .or,
neither. . .nor, both.. .and...
18. Câuhöi duôi.

4

PHU LUC 4
U KIN: TIN HQC VAN PHONG
ông báo s6 9i5 /TB-UBND ngày1'2/8/2019
ng tuyn dyng viên chirc sy' nghp 2019)
PHAN I. H ]MEU HANH WINDOWS
1. Khái nim h diu hành, man hInh nn (Desktop), các thành phn cci bàn
trên man hInh nn desktop và taskbar.
2. Lam vic vói Shortcut, Folder, File: Cong diing, cách tio, xóa, quàn l
và sr di7ing.
3.

sO, các thao tác co bàn trên cira s. Thrc don di tuçmg.

4. Các thao tác co bàn trên Windows Explorer.
5. Môt so thao tác khác:
- Khi dng, thoát may tInh di'ing cách;
- KIch hot hoc thoát khOi mt chrnmg trInh irng ding;
- Chuyn dôi qua 1i giia các trng diing trong Windows;
- Các t hçp phIm tat co bàn trong Windows.
PHAN II. PHAN WINWORD 2003
1. Các thao tác vói têp tin (file).
2. Các thao tác soan thào van ban: Ch9n, sao chép, di chuyn van bàn, khôi
phiic các thao tác, tim kiêm và thay the van bàn, di chuyên con trO...
3. Djnh dng van bàn: Djnh dng k tir, djnh dng don van bàn, chia cot,
to ch cái 1rn dâu dotn, chèn k tir dc bit, chén hInh ành, to chU' ngh thuât,
chèn cong thirc toán h9c, thiêt 1p tab...
4. Các thao tác vth bang biu.
5. Djnh dng trang và in n van bàn.
6. Các t hc'p phIm thông ding.
PHAN III. PHAN EXCEL 2003
1. Thao tác và quãn l bang tInh, djnh dng bang tInh.
2. Xü l dU lieu trên bang tInh.
3. Cong thtrc và ham co bàn cüa excel.
4. Chèn dOi tuçlng trong excel: K hiu dc bit, hInh ành, biu d và hiêu
chinh biêu do,...
5.Chèn dOi tuclng trong excel: K2 hiu dc bit, hInh ành, biu d va hiêu
chinh biêu do,...
6. Mt sO t hcrp phIm tat thông dirng.
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PHAN IV. PHAN POWERPOINT 2003
i. Tong quan ye powerpoint 2003.
2. Chèn dôi tuçmg, djnh dng.
3. Tto hiu üng cho slide.
4. Tto hiu i'rng cho dôi tuçing.
5. To lien kt (Hyperlink).
PHAN V. SlY DVNG INTERNET vA THIJ' TIN BIEN nY (Email)
1. S dçtng Internet:
- Truy cp vào mt trang Web;
- Lu'u ni dung hoc dja chi trang Web;
- In trang Web vâi dja chi;
- Sao chép ânh ti'ir trang Web;
- TIm kiêm thông tin trên Internet.
2. Sir diing thu tin din tir:
- Dãng k hp thu;
- Sir diing hp thu:
+ Däng nhp hp thu;
+ Mi xem thu', gui thu, trã Rn thu, chuyn tip thu, loi bô thu;
+ Tái tp dInh kern thu ye may tInh cá nhân;
+ Them s dja chi ngui quen vâo so dja chi horn thu.!.
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