ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC HÀ
Số: 304 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Lộc Hà, ngày 5 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ
tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục
thường xuyên huyện Lộc Hà
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 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; Thông tư số
03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy
định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 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 2118/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND huyện Lộc
Hà về việc ban hành quy chế xét tuyển viên chức tại Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà;
Căn cứ Công văn số 01/BKTPĐKDT ngày 04/6/2020 của Ban Kiểm tra
phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục
thường xuyên huyện Lộc Hà về việc báo cáo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự
tuyển viên chức tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên
huyện Lộc Hà.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà thông báo triệu tập thí sinh đủ
điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn vòng 2 (có danh
sách kèm theo).
2. Thời gian, địa điểm phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển:
- Thời gian: Bắt đầu tứ 14 giờ 30 phút ngày 19/6/2020;
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị trấn Lộc
Hà, huyện Lộc Hà.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn vòng 2:
- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 20/6/2020;
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Thí sinh có mặt tại địa điểm đúng thời gian quy định, trang phục gọn gàng,
lịch sự; mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để làm
thủ tục kiểm tra trước khi tham dự phỏng vấn.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị trấn Lộc
Hà, huyện Lộc Hà.
4. Tài liệu ôn tập:
- Đối với chuyên ngành kế toán: Luật viên chức năm 2010; Nghị định số
27/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên
chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày
29/11/2018 của Chính phủ 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; Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ giáo
dục và đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo
dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Luật Kế toán năm 2015; Luật Ngân
sách năm 2015; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy
định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự
nghiệp.
- Đối với chuyên ngành sư phạm toán, sư phạm ngữ văn: Luật viên chức
năm 2010; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định
về xử lý kỷ luật viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của
Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 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; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BNVBGDĐT ngày 16/9/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và đào tạo quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập; Thông tư số
06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định quy tắc
ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục
thường xuyên; Luật Giáo dục 2019 (những điểm mới); Luật Giáo dục nghề nghiệp
2014; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương
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Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thông tư liên
tịch số 39/TTLT-BLĐTBXH-BGĐT-BNV, ngày 19/10/2015 của Bộ LĐTBXH,
Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Quyết định
số 50/QĐ-BGDĐT, ngày 07/11/2006 Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình
GDTX cấp THP; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH/2014, ngày 08/10/2014 của
Bộ GD&ĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học
và kiểm tra đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường
trung học/trung tâm GDTX cấp THPT; Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH/2010,
ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà thông báo để các thí sinh tham gia
dự tuyển viên chức tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên
huyện Lộc Hà biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện Lộc Hà (để đăng tải);
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (để đưa tin);
- Thành viên HĐTDVC;
- Thành viên Ban Giám sát tuyển dụng viên chức;
- Các thí sinh tham gia dự tuyển;
- Lưu: VT, NV.
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