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    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:   374     /TB-HĐXTVC                       Thừa Thiên Huế, ngày   26    tháng 02 năm 

2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc  

Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018-2019 

  

 Căn cứ Thông báo số 3239/TB-SGD&ĐT ngày 28/12/2018 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, 

năm học 2018-2019; Thông báo số 3240/TB-SGD&ĐT ngày 28/12/2018 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo, năm học 2018-2019;  

Căn cứ kết luận tại phiên họp ngày 25/02/2019 của Hội đồng tuyển dụng 

viên chức, năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch kiểm 

tra, sát hạch như sau: 

1. Đối tượng: Tất cả các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển được tham gia 

kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp. Danh sách thí sinh được 

niêm yết tại Bảng thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo (Cổng sau đối diện số 06 

đường Trương Định, thành phố Huế). 

2. Thời gian, địa điểm phỏng vấn:  

- Thời gian: Từ ngày  16/3/2019 đến ngày 17/3/2019. 

- Địa điểm: Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, số 12 Lê Lợi, thành phố 

Huế. 

Thí sinh tập trung tại Trường lúc 7 giờ 00, ngày 16/3/2019 (Thứ bảy) để dự 

Khai mạc, nghe phổ biến kế hoạch cụ thể và tham gia phỏng vấn theo danh sách. 

Thí sinh phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để 

kiểm tra.  

 3. Nội dung ôn tập: Thí sinh tự tìm tài liệu ôn tập theo các nội dung sau 

đây: 

3.1. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển giáo viên các đơn vị trực thuộc 

Sở, năm học 2018-2019 theo Thông báo số 3240/TB-SGD&ĐT ngày 

28/12/2019: 

a. Phần kiến thức chung: 

 - Luật viên chức số 58/2010/QH12. 

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 năm 2009. 

- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 

28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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           - Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học 

phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 

12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

          b. Phần chuyên môn nghiệp vụ: Ứng xử tình huống sư phạm. 

 3.2. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển giáo viên trường THPT chuyên 

Quốc Học - Huế, năm học 2018-2019 theo Thông báo số 3239/TB-SGD&ĐT 

ngày 28/12/2018: 

a. Phần kiến thức chung: 

 - Luật viên chức số 58/2010/QH12. 

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 năm 2009. 

- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 

28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 - Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 - Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học 

phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 b. Phần chuyên môn nghiệp vụ: Ứng xử tình huống sư phạm. 

 * Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng sẽ tổ chức gặp mặt các thí sinh đăng ký dự 

tuyển để phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển vào lúc 15 giờ, ngày 14/3/2019 tại 

Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.  

Đề nghị thí sinh thực hiện đúng các nội dung của Thông báo này. Nếu có 

vấn đề gì chưa rõ, liên hệ số điện thoại 0234.3826284 hoặc đến trực tiếp phòng Tổ 

chức cán bộ để được giải đáp./. 

 

Nơi nhận:       

- Người đăng ký dự tuyển;    

- Website Sở GD&ĐT; 

- Lưu VT, TCCB 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

Đặng Phước Mỹ 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
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