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                                                   THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển giáo 

viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 4654/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và 

Đào tạo năm 2020. Theo đó, thống nhất trong toàn tỉnh, Hội đồng thi tuyển giáo  

viên UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục - Đào tạo sẽ tổ chức thi 

Vòng 1 vào ngày 21/3/2020. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên 

Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 đã có 

Thông báo số 56/TB-BCĐ ngày 13 tháng 3 năm 2020 về việc tạm hoãn thi Vòng 

1 kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020.  

Đến nay tuy dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhƣng để đảm bảo việc 

tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 theo quy định của 

pháp luật, trên tinh thần thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới. Sau khi xin ý kiến Lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo kỳ 

thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 thông báo về việc tiếp 

tục tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020. Thời 

gian tổ chức cụ thể nhƣ sau: 

I. Tổ chức thi tuyển 

1. Công tác chuẩn bị thi   

a) Hội đồng thi tuyển gửi thông báo cho thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

dự thi về thời gian, địa điểm tổ chức thi; hình thức thi; thời gian tổ chức các 

vòng thi, phần thi, môn thi cho thí sinh đủ điều kiện dự thi. Thời gian thực hiện 

xong trƣớc ngày 08/5/2020; 

b) Hội đồng thi tuyển giáo viên niêm yết danh sách thí sinh theo số báo 

danh  và theo phòng thi. Thời gian vào ngày 22/5/2020; 

         c) Khai mạc kỳ thi: Thời gian thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh 

vào 14 giờ ngày 22/5/2020;  

         2. Tổ chức thi trắc nghiệm (Vòng 1) 

a) Sáng ngày 23/5/2020 thi phần thi Ngoại ngữ và Tin học. Chiều ngày 

23/5/2020 thi phần thi Kiến thức chung; 

b) Tổ chức chấm thi trắc nghiệm Vòng 1 xong trƣớc ngày 26/5/2020;  
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c) Công bố, thông báo kết quả điểm thi, thời gian thực hiện xong trƣớc 

ngày 27/5/2020 và thông báo việc nhận đơn phúc khảo từ ngày 27/5/2020 đến 

hết ngày 10/6/2020;  

d) Chấm phúc khảo xong trƣớc ngày 13/6/2020 và thông báo kết quả 

chấm phúc khảo cho các thí sinh có đơn phúc khảo.  

3. Tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) 

a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2. Thời gian xong trƣớc ngày 15/6/2020; 

b) Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: Tổ chức thi viết đối với thi tuyển 

giáo viên vào các trƣờng Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập, trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thời gian vào sáng ngày 16/6/2020; tổ chức 

chấm thi xong trƣớc ngày 19/6/2020; thông báo cho các thí sinh kết quả chấm 

thi xong trƣớc ngày 20/6/2020, nhận đơn phúc khảo từ ngày 20/6/2020 đến hết 

ngày 04/7/2020; chấm phúc khảo xong trƣớc ngày 06/7/2020 và thông báo kết 

quả chấm phúc khảo cho các thí sinh có đơn phúc khảo;  

c) Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức thi thực hành đối với thí sinh 

dự thi tuyển vào các trƣờng trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo từ ngày 15/6/2020, thông báo cho các thí sinh kết quả thi trƣớc ngày 

20/6/2020. 

II. Công nhận kết quả thi tuyển, phê duyệt kết quả tuyển dụng, ký 

hợp đồng làm việc đối với người được tuyển dụng 

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tuyển dụng viên chức công nhận kết quả thi tuyển; Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kết quả 

tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới ngƣời dự tuyển; 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 

định tuyển dụng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp; Các trƣờng thực hiện ký hợp 

đồng làm việc đối với ngƣời đƣợc tuyển dụng theo quy định. Thời gian xong 

trƣớc ngày 15 tháng 7 năm 2020. 

Yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành 

phố, thị xã và các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục 

và Đào tạo năm 2020 thực hiện./. 
           

Nơi nhận:                                                                                                          
- Thƣờng trực Tỉnh ủy; (báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND, Hội đồng thi các huyện, TP,TX; 

- Lƣu: VT, NC.                 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lương Văn Cầu 
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