
UBND HUYN LAM BINH 
HQI BONG TUYEN DVNG 

VIEN CH1C NAM 2021 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
I3c 1p - Ttr do - Hanh phñc 

S: 40/TB-HDTD Lam Blnh, ngày 09 tháng 8 nám 2022 

THÔNG BAO 
Danh miic tài 1iu on tp cho thI sinh tham dr xét tuyên & vông 2, 

k' tuyên thing viên chtrc nãm 2021 

Can cü Lu.t Viên chirc ngày 15/11/2010; Lut Sira di, b sung mt s diêu 
cüa Lu.t Can b, cong chuxc và Lut Viên chrc ngày 25/11/2019; 

Can cü Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh v tuyn diing, sir diing và quãn 1 viên chüc; 

Can ci'r Thông tix s 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cüa B tnrng BO 
Ni v v Ban hành Quy ch t chüc thi tuyn, xét tuyn cong chirc, viên chi:rc, thi 
nâng ngch cOng chü'c, thi hoc xét thäng hang chirc danh ngh nghip viên chirc; 
Ni quy thi tuyn, xét tuyên cOng chirc, viên chirc, thi nâng ngch cOng chüc, thi 
hoc xét thäng htng chirc danh ngh nghip viên chrc; 

Can cir Quyt djnh s 1086/QD-LJBND ngày 01/8/2022 cüa Uy ban nhân 
dan huyn Lam BInh v vic thành 1p Hi dng Tuyn diing viên chirc näm 2021; 
Quyt djnh s 115 1/QD-UBND ngày 08/8/2022 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan 
huyn v vic phé duyt danh sách thI sinh dü diu kin tham dr phOng vn vông 
2, kr xét tuyn viên chrc näm 2021; 

Hi dng tuyn diving viên chi.'rc näm 2021 thông báo danh mic tài 1iu on 
tp cho thI sinh tham dir phOng vn vông 2, k' tuyn diing viên chi'rc nàm 2021, 
nhu sau: 

I. Phn kiên thuc chung 

1. Lu.t Giáo diic s 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019. 

2. Lut Viên chirc ngày 15/11/20 10; Lutt Süa &M, b sung mt s diu cüa 
Lut Can b, cong chüc và Lutt Viên chrc ngày 25/11/2019. 

II. Phn nghip vii chuyên ngành 

1. Ni dung chuyên mon 

a) C.p Mâm non 

- Thông tu s 52/2020/TT-BGDDT ngày 31/12/2020 cüa B Giáo diic và 
Dào to ban hành Diu 1 trt.r&ng mm non. 
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- Thông tu Lien tjch s 06/2015/TTLT-BGDDT-BNV ngày 16/3/2015 cüa 
Lien b Giáo diic và Dào tao  và B Ni vi quy djnh danh miic khung vi trI vic lam 
và djnh müc s luqng ngithi lam vic trong các ca si giáo diic mm non cong lap. 

- Thông tis s 17/2009/TT-BGDDT ngày 25/7/2009 cüa ]3 Giáo dic và Dào 
tao ban hành Chuong trInh Giáo diic Mm non. 

- Nghj quy& s 73-NQ/TU ngày 10/12/20 18 cUa Ban Thung v1i Tinh üy 
khóa XVI v huy dng tré di nhà tré trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

b) Cp Tiêu h9c 

- Thông tu s 28/2020/TT-BGDDT ngày 04/9/2020 cüa B Giáo diic và Dào 
tao ban hành Diu 1 tri.thng tiu h9c. 

- Thông tu so 30/2014/TT-BGDDT ngày 28/8/20 14 cüa B Giáo diic và Dào 
tao ban hành Quy djnh dánh giá hpc sinh tiu h9c. 

- Thông tu s 22/201 6/TT-BGDDT ngày 22/9/2016 sira di, b sung mt so 
diu cüa quy djnh dánh giá hçc sinh tiu h9c ban hành kern theo Thông tu so 
30/2014/TT-BGDDT ngày 28/8/202 1 cüa B trlx&ng B Giáo dc và Dào tao. 

- Thông tu so 27/2020/TT-BGDDT ngày 04/9/2020 cüa B Giáo dic và Dào 
tao ban hành Quy djnh dánh giá h9c sinh tiu h9c. 

2. TInh hung su pham 

Xr 11 các tInh hung su phm lien quan dn boat dng giãng day. 

Hi dng tuyn dung viên chi'rc nàm 2021 thông báo d thI sinh bitt, on tp./. 

Noi nhân: 
- S Nôi vu; 
- Thung trirc Huyn ñy; (báo cáo) 
- Thithng trtrc HDND huyn; 
- Sâ Thông tin và Truyên thông; (dê dãng tãi) 
- Trung tam VHTTTT huyn; (dê dang tái) 
- Chii tjch, các PCT UBND huyn; 
- Các cci quan tai  mic 4; (thirc hin) 
- ThI sinh dir tuyên; 
- Liru: HDTD. 

CHU T!CH  HO! BONG 

PHO CHU T!CH  UBND HUYN 
Nguyn Van Hin 
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