
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
QUAN TAN PHU Dc 1p - Tiy do - Hinh phñc 

S:  1(o  /KH-UBND Tan Phi, ngày tháng 7 nàm 2020 

KE HOACH 
Tuyn ding viên chfrc di vói các don vj sty nghip cong 1p 

thuc ngành Giáo dic và Dào to qun Tan Phil 
nãm h9c 2020 - 2021 

Can cu Lut Viên chüc ngày 15 tháng 11 nàm 2010; 

Can cü Nghj dnh s 29/201 2/ND-CP ngày 12 tháng 04 nm 2012 cüa 
Chinh phU ye tuyên ding, sü dung và quãn 1 viên chüc; Nghj djnh so 
161/201 8/ND-CP ngày 29 tháng 11 nàm 2018 ye sira dôi bô sung mt so quy 
djnh ye tuyên diing cong chirc, viên chüc, nâng ngch cong chirc, thàng hng 
viOn chi'ic và thijc hin ché d) hqp dông mt so 1oii cong vic trong Ca quan 
hành chInh nhà niiâc, dan v sir nghip cong lap; 

Can cr Ngh djnh s 41/20121ND-CP ngày 08 tháng 05 nãm 2012 cüa 
ChInh phü quy djnh vj trI vic lam trong dan vj sir nghip cong lip; Can cü 
Thông tu so 14/2012/TT-BNV ngàyl8 tháng 12 näm 2012 cüa B Ni vi ye 
hithng dan thirc hin Nghj djnh so 41/2012/ND-CP; 

Can cü Thông tis s 15/2012/TT-BNV ngà' 25 tháng 12 näm 2012 cüa B 
Ni vii huàng dan ye tuyên dicing, k kêt hqp dông lam vic và den bü chi phi 
dào tao, bôi duong dôi vói viên chi'rc; 

Can cir Thông tix s 16/20 12/TT-BNV này 28 tháng 12 näm 2012 cüa BO 
Ni vi ye ban hành Quy the thi tuyên, xét tuyên viên chirc; Quy ché thäng hang 
chüc danh nghê nghip dOi vài viên chüc và Ni quy kS'  thi tuyên, thi thàng 
hng chüc danh nghê nghip dôi vth viên chüc; 

C dr Thông tu s 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 nàm 2014 cüa B 
Ni 'vii quy dnh chüc danh, ma sO ngch, chirc trách, nhim vi và tiêu chuãn 
nghip vi chuyên mon các ngch cong chi'rc chuyên ngãnh hành chinh; Thông 
tu so 05/2017/TT-BNV süa dôi, bô sung Thông ti.r 11/2014/TT-BNV và Thông 
tu 13/2010/TT-BNV ye tiêu chuân nghip v11 chuyên mOn, bô nhim ngch và 
xêp luang d& vol các ngtch cong chüc chuyen ngành hãnh chinh; 

Can cü Thông tix s6 14/2014/TT-BNV ngày 14 tháng 4 nàm 2014 cüa B 
Ni v1 quy djnh chirc danh, ma s ngch và tiêu chuãn nghip vi chuyên mon 
các ngch cong chüc chuyên ngành van thu; 

Cn cir Thông tu lien tjch s6 21/2015/TTLT-BCIDDT-BNV này 14 tháng 
9 nãm 2015 cUa B Giáo dic vâ Dâo tao, B Ni vi quy djnh ma sO, tiêu chuân 
chüc danh ngh nghip giáo viên tiêu hçc cong l.p; 
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Can cü Thông ti.r lien tjch s 22/2015/TTLT-BGDDT-BNV ngay 16 tháng 
9 nam 2015 cüa B Giáo diic và Dào tao,  B Ni vi quy djnh ma so, tiêu chuân 
chirc danh nghê nghip giáo viên trung hQc ca SCT cong 1p; 

Can cCr Thông tu lien tjch s 02/20151Y1LTB\THTTDLBNV ngày 19 
tháng 5 näm 2015 cüa B Van boa The thao và Du ljch, B Ni vi quy djnh ma 
so và tiêu chuân chüc danh nghê nghip dôi vâi viên chüc chuyên ngành thu 
vin; 

Can cr Thông tu lien tjch s 19/2016/TTLT-BGDDT-BNV ngày 22 tháng 
6 nãm 2016 cüa B Giáo dic và Dào tao,  B Ni vii quy djnh ma sO, tiêu chuân 
chüc danh ngh nghip nhân viên ho trg giáo dirc ngu?ii khuyêt tt trong các ca 
s& giáo dic cong lap; 

Can c1r Thông tu s 45/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 näm 2017 cüa 
B Thông tin và Truyên thông quy djnh tiêu chuân chüc danh nghê nghip viên 
chCrc chuyên ngành cong ngh thông tin; Thông ti.r so 02/201 8/TT-BNV 
ngày 08 tháng 01 näm 2018 cüa B Ni vr quy djnh ma so chüc danh nghê 
nghip viên chirc chuyên ngânh cOng ngh thông tin; 

Can cir Thông tu s 08/2019/TT-BGDDT ngày 02 tháng 5 nãm 2019 cüa 
B tn.rO'ng BO Giáo dic và Dào tao  quy djnh mA sO, tiêu chuân chic danh nghê 
nghip và xp hxcing nhân viên thiêt bj, thI nghim trong các tnthng trung h9c Va 
tnr&ng chuyên bit cong lap. 

Can cü Thông 1irs 228/201611T-BlCngày 11 tháng 11 nàm 2016 cüa 
Bt Tài chInh quy djnh müc thu, chê d thu, quán l và sü dung phi tuyên và phi 
d1r thi nâng ngch, thAng hang cong chirc, viên chüc; 

CAn cCr Quy& djnh s 03/2016/QD-UBND ngày 4 tháng 02 nAm 2016 cüa 
Uy ban nhân dan Thành phô Ho ChI Mirth ban hành Quy ctnh ye tuyên ding, 
chuyên cong tác viên chi'rc và xêp li.rang khi bô nhim chüc danh nghê nghip 
cüa Uy ban nhân dan Thành phô Ho ChI Minh; 

CAn cü Quy& djnh s 43/20 17/QD-UBND ngày 24 tháng 8 nArn 2017 cüa 
Uy ban nh dan Thành phô Ho ChI Minh ye vic bAi bO mt phân vAn bàn 
Quyêt djnh so 03/201 6/QD-UBND; 

CAn cir Huàng dn s 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 nAm 2016 cüa S& 
Ni vv Thành phô HO ChI Minh tIc hin quy djnh ye tuyên diing, chuyen cOng 
tác viên chirc và xêp hiang khi bO nhim chrc danh nghê nghip ban hành kern 
theo Quyêt djnh so 03/2016/Q- ngày 04 tháng 2 nAm 2016 cüa Uy ban 
nhân dan Thành phô Ho ChI Minh; 

CAn cü Quyt djnh s 4713/QD-UBND ngày 20 tháng 10 nAm 2018 cüa 
Chü tjch Uy ban nhân dan Thành phô Ho ChI Minh ye üy quyén cho Thu trithng 
các S& - ngành, Chu tjch Uy ban nhân dan các qun — huyn thirc hin mt s 
nhim vr, quyên han  cüa Chu tjch Uy ban nhân dan Thành phô; 
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Can cir K hoach tuyn diing cüa 3 5/47 trtr&ng cong 1p tü cap mâm non, 
tiêu h9c, trung h9c cci sO vâ Tru&ng Chuyên bit BInh Minh thuc qun Tn PhU 
có nhu câu tuyên ding viên chüc; dê dam bão nhân sr hoat dng cho nãm hQc 
2020 —2021; 

Uy ban nhãn dan qun Tan Phü ban hành K hoach tuyn ding viên chIrc 
dôi vâi các dan vj sir nghip cong lQ.p thuc ngành Giáo diic và Dào tao  qun 
Tan Phü näm h9c 2020 — 2021 nhix sau: 

I. MIJC IMCH 

Xét tuyn viên chüc vào lam vic ti các don vj s1r nghip cong 1p thuc 
Uy ban nhân dan qun Tan PhU (sirnghip giáo diic) dam bào chat ltrqng, dü ye 
so hrqng, dung vj tn, dáp trng yêu câu nhim vi duc giao. 

II. NGUYEN TAC TUYEN DVNG 

1. Vic tuyên ding viên chuc phâi can ctr vào nhu cu cong vic, vj tn 
vic lam gän vói chüc danh nghê nghip và so krqng ngi.reii lam vic dA duçic 
duyt; 

2. Vic t chirc tuyn ding phãi dam bào cong khai, mirth bach,  khách 
quan và dung pháp lu.t; dam báo tInh canh  tranh; 

3. NhUng ngtr?ii duçic tuyn chQn phâi dam báo dung tiêu chu.n chuyên 
rnôn, nhip vii gän vói chirc danh nghê nghip, hang chirc danh nghê nghip 
can tuyên; 

4. Ngutii däng k dir tuyn phâi chju hoân toân trách nhim tnrâc pháp 
1ut ye tInh hçp pháp cüa nhCthg giâyt trong ho so dir tuyên. Các trithng hqp 
khai man, giâ mao  hO so së bj hüy kêt qua tuyên ding và xir l theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. Thi sinh không duçic bô sung các giây t xác nhn chê d tru tiên 
sau khi dâ cong bô kêt qua tuyên ding. 

5. Nguii däng k2 d%r tuyn chi dirçic däng k dir tuyên vào 01 vi trI vic 
lam, nêu dàng k dir tuyên tü 02 vi trI vic lam trâ len trong cüng mt dqt xét 
tuyên s bj xóa ten trong danh sách dçr tuyên hoc hUy kêt qua xét tuyên. HO so 
và l phi dãng k dii tuyên sê không hoãn trá 'ai  sau khi dä däng k tham gia dir 
tuyên. 

6. Hi dngtuyn dicing viên chuc có trách nhim tip nhn h so cüa 
nhttn ngi.räi dü diêu kin, tiêu chuãn theo quy djnh và chju trách nhim ye vic 
tir chôi tiêp nh.n ho so. 

Ill. TH1C TRALNG VA NHU CAU TUYEN D1JNG 

1. Thirc trng tInh hInh trtrô'ng lop và nhân sir 

- Cp mm non: Gm 15 trumg, 205 nhóm lap (54 nhóm nhà tré, 151 
nhóm mu giáo), s luçmg ngithi lam vic duc giao là 718 ngrii lam vic 
(tnong do có 113 ngui lam vic thuc hqp dOng lao dng theo Nghj djnh so 
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68120001ND-CP), hin Co là 677 nguäi lam vic. COn thiu 41 nguii lam vic. 
Trong dO: 40 viên chirc (Giáo viên, nhân viên Van thix, nhân vien Kê toán, Y tê) 
và 01 nhân viên hp dông tai  vi tn ho try, phiic viii (Bâo v, Nâu an). 

- Cp tiu h9c: Gm 17 tnthng, 800 lap, s krçing nguM lam vic duçic 
giao là 1.270 nguai lam vic (trong dO cO 83 nguai lam vic thue hçip dông lao 
dng theo Nghj djnh so 6812000/ND-CP), hin có là 1.128 nguii lam vic. COn 
thiu 142 nguii lam vic. Trong dO: 134 viên chüc (Giáo viên; nhân viên Van 
thu, Thu vin, Cong ngh thông tin, Ho trçr khuyêt tat, Kê toán, Y tê) và 08 nhan 
viên hçip dông ti vj trI ho trçr, ph1ic vi (Bào v, Phi:ic vu). 

- Cp trung hçc c s&: Gm 14 truang, 583 lap, s lucmg ngithi lam 
vic di.rçic giao là 1.3 75 ngi.rai lam vic (trong do có 61 ngi.rri lam vic thuc 
hçip dông lao dng theo Nghj ctjnh so 68/2000/ND-CP), hin có là 1.145 
nguii lam vic. COn thiêu 230 ngithi lam vic. Trong do: 215 viên chüc 
(Giao viên, nhân vien Van thu, Thu viên, Thu qu, Cong nghê thông tin, 
Thiet b - thi nghiçm, ho trq giao diic khuyet tat, Ke toan, Y te) va 15 nhan 
viên hçip dông tai  vi trI ho trq, phiic v11 (Bão v, Phiic vu). 

- Trueing Chuyên bit BInh Mirth, s luçing nguai lam vic duçic giao là 
69 nguii lam vic (trong dO có 06 ngu1i lam vic thuc hqp dông lao ctng theo 
Nghj djnh so 68/2000/ND-CP), hin có là 45 nguai lam vic. COn thiêu 24 
nguM lam vic. Trong do: 24 viên chirc (Giáo viên; nhãn viên Thu qu5, Ho trçl 
giáo diic khuyêt tat,  Kê toán, Y tê) và 00 nhân viên hçrp dông tai  vi tn h trçi, 
phiic vi (Bào v, Phc vii, Nâu an). 

2. Nhu cu tuyn duing viên chfrc 

Can cü quy mô tnthng l&p, hçc sinh, d an vj tn vic lam và nhu cu di 
ngü giáo vien, nhân viên cUa các trtrông h9c trên dja bàn qun, trên cci sä th%rc 
trng so lucing ngu&i lam vic hin cO trong &m vj sij nghip và so luçing ngui 
lam vic trong dn vi sr nghip giâm do nghi hiru, nghi vic. Do d, ngành giáo 
dic qun Tan Phü can bô sung them 238 ngithi lam vic viên chüc) cho nãm 
hçc 2020 - 2021, cii the nhu sau: 

- Cp mm non: Nhu cu tuyn diing 04 viên chac (nhân viên Vn thu vài 
chixc danh nghê nghip van thu trung cap tucing duang hng IV trà len). Cu th: 

+ Trithng Mm non Bong Sen nhu cu tuyn diing 01 viên chirc; 

+ Tnthng Mm non Phucing Hong nhu cu tuyn dirng 01 viên chüc; 

+ lruOng Mm non Hoa Hng nhu cu tuyn ding 01 viên chirc; 

+ Tru&ng Mm non Vàng Anh nhu cu tuyn diing 01 viên chuc. 

- Cp tiu hçc: Nliu cu tuyn diing tuyn diing 108 viên chirc (90 giáo 
viên vâi chüc danh nghê nghip giáo viên tiêu h9c hang IV trô len; 03 nhãn viên 
Van thu vâi chi'rc danh nghê nghip van thu trung cp tuang duang hong IV trâ 
len; 05 nhân viên COng ngh thông tin vOi chüc danh ngh nghip Quãn trj viên 
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h thng hang IV tr& len; 02 nhân viên Thu vin, thit bj vói chc danh ngh 
nghip Thu vin viên hang IV tth len; 08 nhân vién Htr khuyêt tt vOi chic 
danh nghê nghip Nhân viên ho trç giáo dic ngu?i khuyêt tt (hang IV). C the: 

+ Truông Tiu hçc Dinh B LTnh nhu cu tuyn diing 08 viên chirc (01 
giáo viên dy nhiêu môn; 01 giáo viên Tong phii trách Dci, 04 giáo vién dy 
Tiêng Anh; 01 nhân viên Cong ngh thông tin; 01 nhân viên Thu vin, thiêt bj); 

+ Trung Tiu hçc Doàn Thj Dim nhu cu tuyn diving 16 viên chirc (08 
giáo viên dy nhiêu môn, 05 giáo viên dy Tiêng Anh, 01 giáo viên dy Am 
nhac, 01 Nhân viên ho trg giáo dc ngui khuyêt tt và 01 nhân viên Cong ngh 
thông tin); 

+ Trumg Tiu hQc Duy Tan nhu c&u tuyn dung 02 viên chirc (01 Nhân 
vién ho trçl giáo diic ngu&i khuyêt t.t và 01 nhân viên Cong ngh thông tin); 

+ Tru&ng Tiu h9c Hip Tan nhu cu tuyn ding 01 viên chrc (01 giáo 
viên dy Tin h9c); 

+ Trueing Tiu h9c H Van Ctthng nhu cu tuyn diving 07 viên chirc (01 
giáo viên dty Tiéng Anh, 01 giáo viên The diic, 01 giáo viên dy Tin h9c, 01 
giáo viên Tong phii trách Di, 02 nhân viên H trçl giáo dc khuyêt tt vâ 01 
nhân vien Cong ngh thông tin); 

+ Trutmg Tiu hçc Hu'nh Van ChInh nhu cu tuyn ding 16 viên chiic 
(04 giáo viên dty nhieu môn, 04 giáo viên dy Tiêng Anh, 02 giáo vién The dc, 
01 giáo viên dy Am nhtc, 03 giáo viên dy M5 thut, 01 giáo viên Tong phii 
trách vá 01 nhân viên Cong ngh thông tin); 

+Truing Tiu h9c Lê Lai nhu c.0 tuyn diing 08 viên ch(rc (01 giáo viên 
d.y nhieu môn, 04 giáo viên dty Tiéng Anh, 01 giáo viên dty Am nhac, 01 giáo 
viên TOng phi trách, 01 nhân viên Cong ngh thông tin); 

+ Trueing Tiu hc Le Thánh Tong nhu c.0 tuyn diing 06 viên chrc (01 
giáo viên dy nhiêu môn, 02 giáo viên d.y Tiêng Anh, 01 giáo vién dy M5 
thut, 01 giáo viên dy Tin h9c, 01 nhân viên Van thu); 

+ Trueing Tiu hoc Lê Van Tam nhu cu tuyn diing 07 viên chüc (06 
giáo viên dy nhiêu môn, 01 giáo viên dy Tiêng Anh); 

+ Trung Tiu h9c Phan Chu Trinh nhu tuyn diing 13 vién chtrc (04 
giáo viên d.y nhiêu môn, 01 giáo viên dy nhiêu mon kiêm nhim cong tác Phô 
cp giáo diic, 03 giáo viên dy Tiêng Anh, 01 giáo viên dy Am nhac, 01 giáo 
vién dy Tin hçc, 01 giáo viên Tong phi trách, 01 nhân viên Ho trçv giáo diic 
khuyêt tat và 01 nhân viên Thu vin, thiêt bj); 

+ Tru?ing Tiu hQc Tan HOa nhu cu tuyn dung 04 vin chirc (01 giáo 
viên d.y nhiêu môn, 01 giáo viên dy M thut, 01 giáo viên Tong ph trách 
Dôi, 01 nhân viên Van thir); 
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+ Truông Tiêu h9c Tan Huang nhu cu tuyn dung 12 viên chirc (03 giáo 
viên dy nhiêu môn, 05 giáo viên dy Tiêng Mb, 01 giáo viên day  M5 thut, 01 
giáo viên dy Tin h9c, 01 nhân viên Ho trq giáo diic khuyêt tt và 01 nhân viên 
Cong ngh thông tin); 

+ Tnthng Tiêu hçc Tan San NhI nhu cu tuyn ding 02 viên chüc (01 
giáo viên day nhiêu mon và 01 nhân viên Van thu); 

+ Tnthng Tiêu h9c Tan Thai nhu câu tuyn diing 02 viên chirc (01 giáo 
viên day  Tiêng Anh, 01 giáo viên Tong phi trách Dci; 

+ Trithng Tiu h9c To Vinh Din nhu cu tuyn diing 02 viôn chirc (01 
giáo viên day Tin hçc và 01 giáo viên Tong ph%1 trách); 

+ Trithng Tiu h9c VO Thj Sáu nhu cu tuyn diing 02 viên chüc (01 giáo 
viên day  Ting Anh và 01 giáo viên day Tin h9c). 

- Cp trung h9c co' s&: Nhu cu tuyn ding tuyn ditng 110 viên chrc 
(86 giáo viên v&i cht'rc danh nghê nghip trung hçc ci sr hang III tr& len; 01 
nhân viên Van thu vai chirc danh nghê nghip van thu trung cap ti.rclng ducing 
hang IV tth len; 08 nhan viên Cong ngh thông tin vOi chrc danh nghê nghip 
Quân trj viên h thông hang IV tra len; 01 nhân viên Thu vin vói chirc danh 
nghê nghip Thu vin viên hang IV trâ len; 05 nhân viên Thiêt bj, thI nghim 
vâi chic danh nghê nghip Nhân viên thiêt bj, thi nghim (tuang duong hang III 
giáo viên THCS); 08 nhân viên Ho trçi khuyêt tt vói chirc danh nghê nghip 
Nhân viên h trg giáo dic nguäi khuyêt tt (hang IV); 01 nhân viên Thu qu vOi 
chüc danh nghê nghip tuang ducing nhân viên thu qu cci quan. Cii the: 

+ Trithng THCS Dng Tr.n Con nhu cu tuyn diing 07 vien chirc (02 
giáo viên dy Ng Van, 01 giáo viên day  Dja 1', 01 giáo viên day Tiêng Anh, 01 
giáo viên day The dc và 02 giáo viên day  Am nhac); 

+ Trueing THCS Dng Khâi nhu cu tuyn diing 06 viên chirc (01 giáo 
vién day Cong ngh chuyên ye k thut nông nghip, 01 giáo viên dy Vt 1 
kiêm nhim thrc hành phông thI nghim, 01 giáo viên day Am nhac, 01 giáo 
viên day Ng van, 01 nhân viên Ho tr giáo diic khuyêt tt và 01 nhân viên 
Thiêt bj, thi nghim); 

+ Truang THCS Lé Lgi nhu cu tuyn dung 06 viên chc (01 giáo viên 
day Ljch sü, 01 giáo vién day Giáo dc cong dan (Giáo dic chInh trj), 02 giáo 
viên dy Tin h9c, 01 giáo viên dy Am nhac, 01 nhan viên Cong ngh thông 
tin); 

± Trirng THCS Hoãng Diëu nhu cu tuyn dijng 17 vien ch(rc (01 giáo 
viên day Ljch s, 04 giáo viên day Tiêng Anh, 01 giáo viên day  Toán, 01 giáo 
viên day Dja 1, 01 giáo viên day Hóa h9c kiêm nhim thirc hành phông thI 
nghim, 02 giáo viên day Am nhac, 03 giáo viên day Tin h9c, 01 giáo viên day 
COng ngh chuyên ye k thut nr cOng, 01 nhân viên Ho trq giáo dic khuyt tat, 
01 nhân vién Van thu và 01 nhân vien Thiêt bj, thi nghim); 
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+ Trtr?ng THCS Hung Vuong nhu cu tuyn diing 01 viên chrc (01 nhân 
viên Thiêt bj, thI nghim); 

+ Tni&ng THCS Lê Anh Xuân nhu cu tuyn dung 14 vién chirc (02 giáo 
viên dy Ngct van, 01 giáo viên dy Dja 1, 02 giáo viên dy Tiêng Anh, 01 giáo 
viên d.y Toán, 01 giáo viên dy Cong ngh chuyên ye k thut ni công, 01 giáo 
vien dy Cong nghê chuyên ye k thuat nông nghip, 01 giáo viên dy The d%lc, 
01 giáo viên dy Tin hçc, 02 nhân viên Ho trV giáo dc khuyêt tat, 01 nhân viên 
Cong ngh thông tin và 01 nhân viên Thiêt bj, thI nghim); 

+ Tmng THCS Nguyn TrAi thu cu tuyn diving 10 viên chüc (01 giáo 
viên d.y Ljch si:r, 01 giáo viên dy Dja 1, 01 giáo viên dy Tiêng Anh, 01 giáo 
viên dy Sinh h9c kiêm nhim thiic hành phông thI nghim, 01 giáo vién day V.t 
1 kiêm nhim thirc hành phông thi nghim, 01 giáo viên day Cong ngh chuyên 
ye k5 thuât nt công, 01 giáo viên dy Tin hçc, 01 giáo viên dy Giáo dc cong 
dan (Giáo d%ic chInh trj) kiêm nhim cong tác Tong ph trách di, 01 nhân viên 
Thu viên và 01 nhân viên Thiêt bj, thI nghim); 

+ Tru&ng THCS Nguyn Hu thu cu tuyn diing 02 viên chirc (01 giáo 
viên dy Ljch si'r, 01 nhân viên Cong ngh thông tin); 

+ Truèng THCS Phan B,i Châu thu cu tuyn ding 07 viên chüc (01 giáo 
viên day Cong ngh chuyên ye k5 thut nü cOng, 01 giáo viên day M' thut, 02 
giáo viên dy Tin hoc, 01 nhân viên Ho trçl giáo diic khuyêt t.t, 01 nhân viên 
Cong ngh thông tin và 01 nhân viên Thu qu); 

+ Trung THCS Tan Thd Hàa thu cu tuyn diing 01 viên chi.'rc (01 giáo 
viên dy Ngü Van); 

+ Tnthng THCS Thoai Ng9c Hu thu c.0 tuyn diing 05 viên chüc (01 
giáo viên dy Giáo dic cong dan (Giáo d%lc chInh tn), 01 giáo viên dy Hóa h9c 
kiêm nhim thrc hàth phông thI nghim, 01 giáo viên Vt 1 kiêm Tong phii 
trách Dci, 01 nhân viên ho trçl giáo dc khuyêt tt và 01 nhân viên Cong ngh 
thông tin); 

+ Trung THCS Ton Tht Tüng thu cu tuyn diing 17 viên chüc (04 
giáo viên dy Ngu van, 01 giáo viên dy Lch sir, 01 giáo viên dy Dja 1, 04 
giáo viên dy Tiêng Arth, 01 giáo yiên dy Hóa hçc kiêm thim thirc hành 
phOng thI nghim, 01 giáo vien dy Sinh h9c kiêm nhim thirc hành phông thI 
nghim, 01 giáo viên day The diic, 01 giáo yiên day Am nhac, 01 giáo viên dy 
M5 thut, 01 giáo viên dy Tin h9c, 01 nhân viên Cong ngh thông tin). 

+ Truông THCS Trn Quang Khâi thu cu tuyn ding 03 vien chuc (01 
giáo viên day  V.ti kiêm thim thçrc hành phông thI nghim, 01 nhân viên Ho 
trq giáo due khuyêt tat,  01 nhãn yiên Cong ngh thông tin). 

+ Truô'ng THCS VO Thành Trang thu cu tuyn diing 14 viên chüc (02 
giáo yiên dy Ng van, 01 giáo viên dy Ljch s, 01 giáo viên dy Giáo diic 
cong dan (Giáo dc chInh trj), 02 giáo viên day  Cong ngh chuyên ngành ye K 
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thut n công, 01 giáo viên dy Cong ngh chuyên ngành v K5 thut nông 
nghip, 01 giáo viên dyAm nhac , 01 giáoviên dy M5 thu.t, 03 giáo viên dy 
Tin bce, 01 nhân viên Ho trq giáo diic khuyêt tt và 01 Cong ngh thông tin); 

- Trithng Chuyên bit BInh Minh nhu câu tuyn diing 16 viên chüc (06 
giáo viên dy Giáo diic dc bit vOi chirc danh nghê nghip giáo vién tiêu hc 
hang IV tr& len; 10 nhân viên h trçi giáo diic khuyêt ttt vâi chirc danh nghê 
nghip Nhân viên h trg giáo dic ngui khuyêt tt (hang IV). 

IV. DIEU KIN BANG KY D TUYEN 

1. Bi ttrçng di tuyn: Ngi.thi có dfi các diu kin sau day không phân 
bit dan tc, nam n, thánh phân xâ hi, tin ngung, ton giáo; không phân bit 
loai hInh dão tao,  van bang, chng chi, tnthng cong lap, trung ngoài cong 1p 
diiqc dãng k dr tuyên viên chüc: 

a) Co quc tjch Vit Nam và cu trü tai  Vit Nam; 

b) Tir dü 18 tui trâ len. Di vâi mt s linh virc hoat  dng van hóa, ngh 
thut, the dc, the thao, tuôi dr tuyên có the thâp hon theo quy djnh cüa pháp 
1ut; dông thi, phái có si,r dông bang van ban cüa ngui ctai din theo pháp 
lut; 

c) Co don däng k dir tuyn; 

d) Co 1 ljch rô rang; 

d) Co van b&ng, chi'rng chi dão tao,  chrng chi hành ngh hoc cO näng 
khiu k näng phü hçip vOi vj trI vic lam; 

e) Dü sirc khoê d thirc hin cong vic ho.c nhim vii; 

g) Dáp img các diu kiin  khác theo yêu c.0 cüa vj tn vic lam do don vi 
sir nghip cong 1p xác djnh nhung không duçc trái vOi quy dnh ciia pháp lut. 

2. Nhfi'ng ngtro'i sau day không dtrçrc dãng k dty tuyn viên chñ'c: 

a) Mt nang hrc hành vi dan sir hotc bj han  ch näng lirc hành vi dan sir; 

b) Dang b truy c1ru trách nhim hInh sir; dang chap hânh ban an, quy&t 
djnh ye hInh sir cüa TOa an; dang bj áp ding bin pháp xi'r l hành chInh dixa vào 
cor s chra bnh, co sâ giáo dic, tru&ng giáo dixO'ng. 

A A A F A A A 3. Bieu kiçn dr tuyen theo v!  tn vice lam va chirc danh nghe nghiçp, 
cii th 

3.1. Ngi..thi dix tuyn vj trI giáo viên phâi dat trInh dO chu.n theo quy djnh, 
Cu th: 

a) Vj trI giáo viên bc hc tiu hoc: 

Co b&ng ci nhân (dai hçc) thuOc ngành dào tao  giáo viên tth len. Tnthng 
hç'p không cO bang cir nhân thuOc ngành dào tao  giáo viên thI phâi có bang cir 
nhân chuyên ngành phü hqp và cO chirng chi bôi duông nghip vii six pham; 
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- Co trInh ct ngoii ngt theo quy djnh ti Thông tu lien tjch s 
21/2015/TTLT-BGDDT-BNV ngây 16 tháng 9 näm 2015 cüa Lien B Giáo dic 
& Dào to và B Ni viii và Thông tu so 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 01 
nàm 2014 cüa B Giáo dc và Dào to ban hành khung nàng içrc ngoi ngü 6 
bc dung choVit Nam; 

Déi vói giáo viên dy ngoi ngi thI trInh d ngoi ngü thi.r hai phãi dat 
tiêu chuân theo quy djnh tai  Thông tu lien tjch so 21/2015/TTLT-BGDDT-BNV 
ngày 16 tháng 9 näm 2015 cüa Lien B Giáo dic & Dào tao  và Bt Ni vii vâ 
Thông tu so 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 01 näm 2014 cüa B Giáo dc 
vá Dào tao  ban hành khung näng lirc ngoti ngü 6 bc dung cho Vit Nam; 

- Co trInh d tin h9c dat  chun k5 näng sir dicing cong ngh thông tin 
co ban theo quy djnh tai  Thông tu so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 
näm 2014 cüa B Thông tin và Truyên thông quy djnh Chuân k5 nàng sir ding 
cong ngh thông tin. 

b) Vj trI giáo viên bc h9c trung hçc Co sâ: 

Co bang cir nhân (dai hoc) thuc ngành dào tao  giáo viên tth len. Trung 
hop không có bang c~ nhan thuc ngành dào tao  giáo viên thi phãi có bang cü 
nhân chuyên ngành phii hop và có chrng chi bôi duöng nghip vii su phm; 

- Co trInh d ngoi ngIr theo quy djnh tai  Thông tu lien tjch s 
22/201 5/TTLT-BGDDT-BNV ngày 16 tháng 9 nàm 2015 cüa Lien B Giáo dc 
& Dào tao  và B Ni viii vâ Thông tu so o 1/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 01 
nàm 2014 cüa Bô Giáo duc và Dào tao  ban hành khung nàng lirc ngoi ngü 6 
bc dung cho Vit Nam; 

Di vâi giáo viên dy ngoai ng thI trInh d ngoi ng thu hai phái dat 
tiêu chuân theo quy djnh tai  Thông tu lien tjch so 22/2015/TTLT-BGDDT-BNV 
ngày 16 tháng 9 näm 2015 cüa Lien B Giáo diic & Dâo tao Va B Ni vii và 
Thông tu so 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 01 nàm 2014 cüa B Giáo dc 
và Dào tao  ban hành khung näng 1%rc ngoai ng 6 bc dung cho Vit Nam. 

- Co trinh d tin hçc dat  chu.n k nãng sü diing cong ngh thông tin co 
ban theo quy djnh tai  Thông tu so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 nàm 
2014 cüa Bô Thông tin và Truyên thông quy djnh Chuân k5r  nàng su ding cong 
ngh thông tin. 

3.2. Ngui d%r tuyn vi trI nhân vien thu vin, van thu, thi& bj, thu qu', 
côn ngh thông tin và nhân vien ho tr giáo dic khuyêt tt phãi dat  trInh d 
chuân theo quy djnh, cii the: 

a) V trI nhân viên Thu viên (THCS) và nhân vien Thu vin, thiêt bj (TH) 

- T& nghip trung cp trO len chuyên ngành thu vin ho.c chuyên ngành 
khác có lien quan. Nêu tot nghip chuyên ngành khác phãi có chtrng chi bôi 
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duo'ng kin thüc, k5 näng ngh nghip chuyên ngành thi.r vin do ca quan, 
chüc có thâm quyên cap (yêu câu thai 1uçng h9c tir 180 tiêt tth len); 

- Co trInh d ngoi ngü theo quy djnh tai  Thông Ui s 02/201 5/TTLT-
BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 näm 2015 cüa B Van hóa the thao du ljch - 
B Ni vii và Thông tu so 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 01 nàm 2014 cfia 
B Giáo diic và Dào tao  ban hành Khung näng hrc ngoi ngQ 6 bc dung cho 
VietNam; 

- Co trInh d tin h9c dat  chuAn k nàng sü ding cong ngh thông tin co 
bàn theo quy djnh tai  Thông Ui so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 näm 
2014 cüa Bô Thông tin và Truyên thông quy djnh Chuân k näng sir ding cong 
ngh thông tin. 

b) Vj trI nhân viên Van thu 

- T& nghip trung cap trâ len chuyên ngành van thu luu tril Nu t& 
nghip chuyên ngành khác thI phãi có chi'rng chi bôi duô'ng bô sung kiên thirc, 
nghip vi van thu duc ca quan, dan vi có thâm quyên cap (yêu câu thai luçing 
h9c t.r 180 tiêt trâ len); 

- Co trInh d ngoi ngii theo quy djnh tai  Thông tu s 14/201 4/TT-BNV 
ngày 14 tháng 4 nãm 2014 cüa B Ni vi và Thông us so 01/2014/TT-
BGDDT ngày 24 tháng 01 näm 2014 cüa B Giáo dic và Dào tao  ban hành 
Khung näng hrc ngoai ngü 6 bc dung cho Vit Nam; 

- Co trInh d tin hçc dat  chun k näng sr diing cong ngh thông tin ca 
bàn theo quy djnh tai  Thông tu so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 nãm 
2014 cüa B Thông tin và Truyên thông quy djnh Chuân k näng si:r ding cong 
ngh thông tin. 

c) Vj trI nhân viên Thit bj, thI nghim 

- Co bang t& nghip cao dng chuyên ngành Cong ngh thi& bj trixang 
h9c (hoc có bang tot nghip cao clang các chuyên ngành khác phii hap vói vi tn 
vic lam thiêt bj, thI nghim a trung trung h9c) tra len; 

- Co trInh d ngoai ngü bc 1 theo quy djnh tai  Thông tis s 01/2014/TT-
BGDDT ngày 24 tháng 01 näm 2014 cüa B Giáo diic và Dào t?o  ban hành 
khung näng hrc ngoi ngit 6 bc dung cho Vit Nam; 

- Co trInh d tin h9c dat  chutn k näng sir diing cong ngh thông tin co 
bàn theo quy djnh tai  Thông ti.r so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 näm 
2014 cüa Bô Thông tin và Truyên thông quy djnh Chuân k5 nàng sir diing cong 
ngh thông tin; 

d) Vj trI nhân vién Thu qu 

- T& nghip trung cp trâ len chuyên ngành v tài chInh, k toán, kim 
toán, ché d tiên luong. 
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- Co trinh d ngoi ngü bc 1 theo quy djnh t.i Thông tu s 01/2014/TT-
BGDDT ngày 24 tháng 01 näm 2014 cüa B Giáo dc và Dào tao  ban hành 
khung näng lirc ngoi ngQ 6 bc dung cho Vit Nam; 

- Co trInh d tin hçc dt chun k5 näng sir dung cong ngh thông tin c 
ban theo quy djnh tai  Thông tu so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 nàm 
2014 cüa B Thông tin và Truyên thông quy djnh Chuân k5' nàng sir ding cong 
ngh thông tin. 

d) Vj trI nhan viên Cong ngh thông tin (CNTT): 

- T& nghip Trung cp chuyên ngành Cong ngh thông tin holtc Tin h9c 
trâ len. 

- Co trInh dI ngoi ngt theo quy djnh tti Thông tu s 45/201 7/TT-BTTTT 
ngày 29 tháng 12 näm 2017 cüa Bô Thông tin và Truyên thông và Thông tu 
so 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 01 näm 2014 cUa B Giáo dic và Dào 
tao ban hành Khung näng lirc ngoi ngft 6 bc dung cho Vit Nam; 

e) Vj trI nhân viên h trçi giáo dic khuy& t.t (GDKT): 

- Co btng t& nghip trung cp chuyên ngành h trçi giáo diic ngui 
khuyêt tt trô len; hoac có bang tot nghip trung cap tth len mt trong các 
ngành: six phm, y tê, cong tác x hi, tam 11 và có chirng chi nghip vi ye ho trçY 
giáo dic ngui khuyêt t.t theo chucmg trInh do Bô Giáo dc và Dào tao  ban 
hành. 

- Co trInh d ngoai ngtr theo quy djnh tai  Thông tu s 01/2014/TT-
BGDDT ngày 24 tháng 01 näm 2014 cüa B tru&ng B Giáo dc và Dào tao  ban 
hành khung näng lirc ngoi ngi 6 b.c dung cho Vit Nam. 

- Co trInh d tin hçc dat  chun k5 näng sr diing cOng ngh thông tin ccr 
ban theo quy djnh tai  Thông tu so 03/20 14/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 nàm 
2014 cüa Bô tnring B Thông tin và Truyên thông quy djnh Chuân ki näng sü 
ding cong ngh thông tin. 

V. HINH THIIC VA NQI DUNG TUYEN DVNG: 

1. HInh thfrc 

- Vic tuyn ding viên chüc duqc thirc hin thông qua hình tht'rc xét 
tuyên: Can cir trên Phiêu däng k dir tuyên và kêt qua sat hach  (bang hInh thirc 
phOng van). Vic xét tuyên diing viên chüc duqc thirc hin theo 2 vông nhu sau: 

+ Vông 1: Kim tra Phiu dang k d tuyn v diu kin, tiêu chun cüa 
nguii du tuyên theo yêu câu cüa vj trI vic lam, nêu phü hqp thI ngui dr tuyên 
diiçic tham du vông 2. 

Chm nht là 05 ngày lam vic sau ngày kt thüc vic kim tra diu kin, 
tiêu chuân cüa ngi.thi dr tuyên tai  yang 1, thI sinh duqc thông báo triu tp tham 
dirvông2. 
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+ Vông 2: Phông vn dé kim tra v nàng hrc, trinh d chuyen môn, 
nghip vii cüa ngii?i dir tuyên phü hçip vói tinh chat hoat dng nghê nghip và 
yeu cu cüa vj trI vic lam can tuyên. Không thrc hin vic phüc khâo dôi vói 
k& qua phông van. 

2. Thang dim phöng vn 

Drcic tInh theo thang diem 100. 

3. Thbi gian phóng vn 

Ti da 30 phüt/thI sinh. 

4. Xác djnh ngtr?ri trüng tuyn trong k)' xét tuyên viên chfrc 

- Co kt qua dim phóng vAn dt tir 50 dim tr len; 

- Co s dim vOng 2 cong vói dim uu tiên (nu co) cao han lAy theo thir 
tir ti'! cao xung thâp trong phm vi chi tiêu dugc tuyên ding cüa tüng vj trI vic 
lam cüa tiing dan v clAng k thu câu tuyên diing. 

- TruOng hcp CO ti'! 02 ngui trâ len cO kt qua dim phOng vAn nay cong 
vó'i dim ru tiên (nêu co) bAng nhau chi tiêu cuôi cüng can tuyên diing thI 
ngutM có kt qua diem phOng van cao han là ngui trüng tuyên; neu van không 
xác djnh ducic thI ngithi dirng dâu co quan, dan vj CO thâm quyên tuyên diing 
viên chirc quyêt djnh nguôi trüng tuyên. 

- Trung hçxp ngithi dir xét tuyên vien chi'rc thuc thiu din ru tiên thI 
chi dirçic cong diem ru tiên cao that vào kêt qua diem thi ti vOng 2. 

- Ngithi không trüng tuyn trong kS'  xét tuyn viên chtrc không dugc bâo 
km kt qua xét tuyên cho các kS'  xét tuyên lan sau. 

- Trueing hçip ngi.thi trüng tuyên không hoàn thin dü h sa dr tuyn theo 
quy djnh hoc có hành vi gian 1n trong vic kê khai Phiêu dAng k di,r tuyên 
hoc ca quan, don v có thâm quyên tuyên ding viên chrc phát hin ngiRi trüng 
tuyên sü ditng vAn bAng, chirng chi không dung quy djnh thI ngiiôi dirng dãu ca 
quan, dan vj cO thâm quyên tuyên dung viên churc quyêt djnh buy kt qua trl'ing 
tuyên, dông th?i thông báo cong khai trên phuang tin thông tin di chtng ho.c 
trên trang thông tin din ti.r cüa co quan, dan vj và không tip nhtn Phiu dAng 
k dir tuyên trong mt k' tuyên dung tiêp theo. 

- Ngithi dirng dAu ca quan, don vi có thAm quyn tuyn diving viên chirc 
quyêt djnh cong nhn kêt qua trüng tuyên di vi nguii dir tuyn có kt qua 
tuyên dung thâp han lien kê so vOi ket qua tuyên ding cüa ngithi trling tuyn dA 
bj hüy bô két qua trUng tuyên. 

5. iMi turçrng và dim urn tiên trong tuyn dyng viên chile 

- Anh hung Lirc lucing vu trang, Anh hing Lao dng, thuang binh, nguñ 
hithng chInh sách thu thuang binh, thucing binh loai B: duçic cong 7,5 dim vào 
kêt qua vOng 2; 
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- Ngithi dan tc thiu s, sT quan quân dci,  si quan cong an, quân nhân 
chuyên nghip, ngthi lam cong tác cor yeu chuyên ngành, con 1it si, con thiio'ng 
binh, con bnh binh, con cüa nguii huâng chInh sách nhi.x thucmg binh, con cüa 
thuong binh loai  B, con cüa ngtr&i hoat  dng cách mng truâc tong kh&i nghia 
(tir ngày 19 tháng 8 näm 1945 tth ye truc), con dé cüa ngithi boat dng kháng 
chiên bj nhiêm chat dc hóa h9c, con Anh hung Lc kiqng vO trang, con Anh 
hiing Lao dng: duçic cong 5 diem vào kêt qua vông 2; 

- Ngui hoàn thành nghia vi quân sij, nghia vii phc vi có th&i han  trong 
1rc ltrçing cong an nhân dan, di viên thanh niên xung phong, di viên trI thuc 
tré tInh nguyen tham gia phát triên non thôn, mien nüi tr dü 24 tháng tr len da 
hoàn thành nhiêm v11: duçc cong 2,5 diem vào kêt qua yang 2. 

6. L phi tham gia tuyn dung 

Theo quy djnh. 

VI. HQI BONG XET TUYEN VIEN CHU'C 

Vic thành 1p Hi dng xét tuyn viên chtrc do cp Co th.m quyn thirc 
hin theo quy djnh tai  Diêu 6, Mic I, Chuong II, Nghj djnh sO 29/2012/ND-CP 
ngày 12 tháng 4 näm 2012 cüa ChInh phü ye tuyên ding, si:r diing và quân 19 
viên chic; Nghi djnh so 161/2018/ND-CP ngày 29 tháng 11 nàm 2018 ye sira 
dOi bô sung mt sO quy djnh ye tuyên dung cong chic, viên chirc, nâng ngch 
cOng chirc, thäng hang viên chirc và thrc hin ché d hqp dông mt sO loai cong 
vic trong co quan hành chInh nhà ninic, don vj sr nghip cOng lop; 

VII. QUY TRINH THVC HI1N TUYEN DVNG 
A 1. Tiep nhmn Phieu dang ky dir tuyen 

Thôi han  nhn Phiu dàng k9 dir tuyn cüa ngu&i dàng k9 dir tuyn là 30 
ngày kê tir ngày thông báo tuyên diing cong khai trên phucmg tin thông tin dai 
chung, trên trang thông tin din ti'r cüa ccv quan, don vj có thâm quyên tuyên 
diing viên chirc. 

- Mi ThI sinh chi dixçvc dàng k9 mt ln vâi s chirng minh nhân dan cá 
nhân, luu gitr can then hO s. 

- Nguvi tham gia dir tuyn 5ir diing ma s dàng k9 và s chirng minh nhan 
dan dê diên day dü thông tin trén Phieu däng k9 dirtuyên va chju trách nhim ye 
nhftng thông tin däng k9 theo hurng dan cüa Hi dông tuyen ding. 

Thi sinh np Phiu dàng k9 dr tuyn tai  non tiêp nh.n dàng k9 tham gia 
dir tuyen kern theo các thành phânhO so chrng minh s1r phü hçvp vOi tieu chuân, 
diêu kin cUa vi trI dr tuyên, cii the: 

a) Ban So yu 19 ljch tv thu.t cO xác nhn cüa ccv quan có thm quyn 
trong thai han  06 tháng, tInh den ngày np hO so dçr tuyên; 
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b) Bàn sao các van bang, chirng chi (tin hçc, ngoi ng, ...), kt 9uã hoc 
tp toàn khóa theo yêu câu cüa v trI dir tuyên di.rc chng thirc hoc dôi chiêu 
bàn chInh theo quy djnh. Tnthng hçp có van bang do co sà dào t?o  nuóc ngoài 
cap phãi duc cong chng djch thut sang tiêng Vit và dâ duqc Ciic Khào thI 
và Kiêm djnh chat lirgng Giáo diic cña B Giáo dic và Dào tao  cong nhn tinh 
pháp l cüa van bang; 

c) Bàn sao chirng minh nhân dan, s h khu thithng trU/ tam  tni  tai  thành 
phô Ho ChI Minh; 

d) Giy chirng nhn si1rc khôe có kt lun dü sue khOe do co quan y t có 
thâm quyn cap theo quy dnh tai  Thông tu so 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 
5 nam 2013 cüa B Y tê htthng dan khám src khOe. 

d) Giy chirng nhn thuc di tuçmg ixu tiên trong tuyn diing vien chüc 
(neu co) ducic Ca quan, to chirc có thâm quyên chirng thrc ho.c dôi chiêu bàn 
chInh theo dtng quy djnh. 

* Lu'u j: D& vâi ThI sinh là viên chüc có qua trInh cong tác truóc khi 
tham gia dçr tuyên dung vi chüc danh và van bang chuyên mon dang k dr 
tuyên, có tham gia dóng BHXH np bô sung ho so chüng minh qua trInh cong 
tác. Nêu triing tuyên sê duçc xem xét bô nhim chüc danh nghê nghip tuong 
rng vOi qua trInh cong tác (mien thirc hin chê d tp sr) theo quy djnh. 

2. Kim tra Phiu dáng k dtr  tuyên và thông báo danh sách 

Sau khi ht thôi gian nhn Phi&i dang k dir tuyn, Hi dng tuyn diing 
to chüc kiêm tra Phiêu däng k) dir tuyên và thông báo thi sinh dà diêu kin tharn 
gia dr tuyên Vông 2. 

Thi gian thông báo triu tp thI sinh tham dir kim tra sat bach  (Vông 2) 
chm nhât là 05 ngày sau ngày kêt thiic vic kiêm tra diêu kin, tiêu chun cUa 
ngithi tham gia dr tuyên (Vông 1). 

Thi gian t chrc kim tra sat hach  (Vông 2) ch.m nht là 15 ngày sau 
ngày có thông báo triu tp thI sinh tham dix Vông 2. 

Thii gian thông báo két qua xét tuyên, danh sách dir kin ngiiñ trüng 
tuyên chm nhât là 10 ngày sau ngày kêt thüc vic kim tra sat hach  (Vông 2). 

3. Dja dim tip nhn Phiu dáng k di tuyn viên chu'c 

Tai PhOng Giáo digic và Dào tao, So 70A, du&ng Thoai Ngçc Hâu, phung 
Hôa Thanh, qu.n Tan Phü. 

* Lwu9: 

- Trong thi gian däng k, thI sinh thithng xuyên theo dôi thông tin trên 
trang thông tin din t1r cüa Phông Giáo dc và Dào tao  qun Tan Phü d tham 
gia dir tuyên theo quy djnh. 
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- ThI sinh mang theo chirng minh nhân dan và h so bàn chInh lien quan 
trong suôt qua trInh tham gia dir tuyên. 

- Trongtri.r&ng hqp s luçing ngithi tham gia tuyn dirng có kt qua trüng 
tuyên (theo kêt qua so tuyên cUa Hi dong) chua dat  duçic chi tiêu tuyên diing 
theo kê hoach, Hi dông tuyên ding viên chirc sê can cir tlnh hInh thirc tê dê có 
Co s tuyên ding ho sung các dt tiêp theo trong näm hc 2020 - 2021. 

VIII. TO CHC THIC HIN 

1. Phông Giáo diic và Dào tio 

- Niêm yt và Thông báo cong khai K hoach  tuyn ding trén trang thông 
tin din ti:r cüa Uy ban nhân dan qun Tan Phü và Phàng Giáo dic và Dào tao, 
däng tài thông tin tuyên diing trên phuong tin thông tin truyên thông theo quy 
djnh; 

- Tip nhn Phiu däng k dir tuyn; 

- Phi hçip Phông Ni vv tham mxu Uy ban nhân dan qu.n Thành 1p Hi 
dông tuyên dung viên chi'rc dôi v&i các dcm vj si,r nghip giáo d1ic cong 1p thuc 
qun Tan Phii nàm h9c 2020 —2021; 

- Tin hành t chirc xét tuyn theo quy djnh. 

2. Phông Ni viii 

-Tham muu Uy ban nhân dan qun Thành l.p Hi dng tuyn dirng viên 
chüc dôi vOi các don vj sir nghip giáo dic cong 1p thuc qun Tan Phü nàm 
h9c 2020-2021; 

- Th.m djnh k& qua tuyn diing viên chrc ngành Giáo diic và Dào tao 
nàm h9c 2020-2021; 

- Tham mixu Uy ban nhân dan qi4n ban hành Quyt djnh phê duyt k& 
qua tuyên ding viên chrc ngành Giáo diic và Dào tao  nAm h9c 2020 — 2021 sau 
khi có ket qua xét duyt cüa HOi  dOng tuyên diing. 

3. Hiu trtr&ng các trurng mm non, tiu h9c, trung hçc co s&, 
Tru'o'ng Chuyên bit BInh Minh 

- Niêm yt cOng khai thông báo tuyn diing tai  don vj; 

- Thirc hiên nhim vu tuyn ding theo phân cOng cüa Chü tjch Hi dng 
tuyên diing; 

- Xác rninh van bang, chirng chi cüa nguYi trüng tuyn viên chirc truOc 
khi k hçip dOng lam vic. 

4. Hi dng tuyn diing viên chtrc 

- Tng hqp, niêm yt danh sách ngi.rñ có dü diu kin dr tuyên; 
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- Thành 1p các ban giüp vic (Ban kim phiu däng k) dr tuyn, Ban 
kiêm tra, sat hach); 

- To chirc kim tra, sat hach; 

- Thông báo kt qua xét tuyn; 

- Tng hçp trInh Uy ban nhân dan qun Tan Phü (thông qua Phông Ni 
vi) phé duyt két qua và thông báo kêt qua tuyên diing cho ngui d%r tuyên theo 
quy djnh; 

- Giài quyt khiu nai,  t cáo trong qua trInh t chirc xét tuyn theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

Trên day là K hoach tuyn ding viên chi'rc di vâi các don vj s1r nghip 
giáo diic cong 1p thuc ngành Giáo diic và Dào tao  qun Tan Phü näm h9c 
2020 — 2021, dé nghj các cci quan, &m vi nghiêm tue triên khai thrc hin./. 

Noi nhn: 
- S& Ni vii/TP; 
-TTQU; 
- TTHDND/Q; 
- UBND/Q (CT, các PCT); 
- VP.HDND-UBND/Q (CVP, THNC-VX); 
- Phông GD&DT (02b); 
- Phông Ni vii (03b); 
- Các tnrmg MN, TH, THCS và CBBM; 
- Trang thông till din tCr qun; 
- Lisu: VT, PNV. 



Phiihicl 
Y! TRI VIFC LAM CUA VIEN CHU'C 

G NAM HOC 2020 - 2021 
/KH-UBND ngày tháng 7 nám 2020 cüa 

an nhân dan qudn Tan Phi) 

I.VITRIG 
• •A 1. Giao vien tieu h9c 

Giáo viên tiêu h9c dty nhiêu mon và giáo viên tiêu h9c dy b mOn lam 
thim vi1 giâng day, giáo diic h9c sinh trong tnthng tiêu h9c thrc hin chi.wng 
trinh giáo diic tiêu h9c, ciii the: 

- Giâng day, giáo dic h9c sinh theo chu'ong trInh giáo diic, k hoich dty 
hoc cap tiêu bce. 

- Tham gia phát hin, bM dixOng hc sinh nàng khiu, phii dto hc sinh 
yêu kern cap tiêu hoc. 

- Vn diing các sang kin kinh nghim, kt qua nghiên cüu khoa hc six 
phm irng ding vào thr tê giâng 1y, giáo diic và lam do dung, thiêt bj day hc 
câptiêuhçc. 

- Thirc hin d& mâi phiiorng phá,p day hoc, diii mth t chüc lop hoc, to 
chüc boat  dng dy hc và dánh giá két qua hçc tp theo hithng phát huy tInh 
chü dng, tIch circ, hInh thành näng lirc và phtrcing pháp tir hc cüa hc sinh. 

- Hoàn thành các chrnmg trInh bi duöng. tir hoc, tr bi dixorng trau di 
dao due, nãng cao nàng hre chuyên mon nghip vu. tham gia các hoat  dng 
chuyên mon. tham gia phô cp giáo h1c tiêu hoc, xóa mu chü. 

- Phi hqp vOi Di Thiu niên Tin phong H CM Minh, gia dInh 
hoc sinh và các to chüc, doàn the lien quaii de to chirc, hiiàng dan các boat 
dng giáo dic, tham gia tu van tam Ii hc sinh tiêu hoc. 

- T chüc các hoat dng trài nghirn sang tao  và các hi thi cho hc sinh 
tiêu hoc. 

- Chip hãnh sir phãn công, kim tra, dánh giá cüa các cAp quãn l giáo 
duc. 

- Thrc hin các nhim v1t khác do hiu tri.râng phân cong. 

2. Giáo viên trung h9c co s& 
Giáo vien tru&ng trung hc là nguii lam nhim vii giâng day, giáo diic 

trong nba trung, c11 the: 
- Day hoc và giáo dic theo chucmg trInh, ké hoch giáo diic cap trung hc 

Co s&. 

- Tham gia phát hin bi du&ng h9c sinh nàng khiu, phii dao hc sinh 
yêu kern cap trung hc Co S. 
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- Vn dicing các sang kin kinh nghim, kt qua nghiên ciru khoa hçc sir 
phm frng diing vào th%rc té giâng day, giáo dic hçc sinh và lam do dung, thiêt bj 
dy hc cap trung h9c Co si. 

- Di mdci phtrang pháp d.y h9c và dánh giá kt qua h9c tp theo huàng 
phát huy tInh chü dng, tIch circ, hInh thành náng lrc và phixong pháp tir h9c 
cüa h9c sinh trung hçc Co sâ. 

- Hoàn thành các chuong trInh bM thrOng. tr hçc, tir bi du0ng trau dM 
d?o dCrc, nâng cao näng 1irc chuyên mOn nghip vi. tham gia các ho.t dng 
chuyên mon. 

- Tham gia tu van tam huóng nghip cho h9c sinh và cha mc h9c sinh 
trung h9c Ca so. 

- Tham gia cong tác ph cp giáo dic trung hQc Ca sO. 

- Phi hcip v&i giáo viên chü nhim, các giáo viên khác, Di Thik nien 
Tiên phong Ho ChI Minh, gia dlnh và các to chüc xã hi lien quan dé to chirc, 
hithng dn các hott dng giáo dic h9c sinh trung h9c co sO. 

- T chirc cho hçc sinh trung h9c Ca sO tham gia các hot dng trãi 
nghim sang tio và các hi thi. 

- Thirc hin các nhim vi khác do hiu tru'Ong phân cong. 

3. Giáo viên Tong phy trách Di 
Giáo viên TOng phii trách Di là ngui thirc hin nhim v1i sau: 

- Thirc hin nhim v11 và quyn hi.n cüa giáo viên & mi cp h9c theo quy 
djnh tai  Diêu 1 truOng h9c hin hành. 

- Tham mixu cho hiu tnthng các vn d thuc 1mb virc chuyên môn, 
nghip vii cOng tác Di và phong trào thiêu nhi trong phm vi nhà truOng. 

- Lp k hoach,  t chüc, quàn l các chuong trInh hoat dng cho di viên, 
hc sinh trong nhà truOng theo kê hoach cüa ngành Giáo diic, chixang trinh cOng 
tác Di và phong trào thiêu nhi cüa Hi dông Di các cap. 

- Xây dirng h thng th chüc Ca sO Di trong nhà thrOng theo nguyen tàc 
to chüc và hoat dng cüa Di Thiêu niên Tiên phong Ho ChI Minh; bôi duOng 
di ngü phii trách chi di, ban chi huy Di các cap. 

- Phi hp v&i các t chCrc, cá nhân có lien quan d t chüc các hot dng 
Di và phong trào thiêu nhi, hoat  dng giáo diic trong nhà truOng. 

- Hçc tap, rèn luyn và tham dir các lOp bM dixOng chuyên môn, nghip vi 
six pham, cong tác Di và phong trâo thiu nhi do ngnh Giáo diic, Hôi dông Di 
các cap tO chirc dê nâng cao chuyên môn, nghip vu. 

- Dixac bâo dam các diu kin d thirc hin các hot dng Di và phong 
trão thiéu nhi, các hoat dng giáo diic phü hqp vOl diêu kiin thirc té cüa nhà 
truOng và dja phucing. 

4. Giáo viên kiêm cong tác Ph cp giáo dyc 



3 

Các cci si giáo diic có trách nhim t chirc thirc hin ph cp giáo diic, 
xóa mu ch& theo chüc n5ng, nhim vii, cii the: 

- Xây drng ké hoch và &ra ra các giâi pháp dê nâng cao t' 1 huy dng 
tré, hQc sinh ra lap dam bâo hiu qua vâ phü hçip vài diêu kin thirc té tai  môi 
dja phucrng, dcm vj. 

- Thuô'ng xuyen t chüc rà soát tt cà hçc sinh, tré trong d tuôi ph cp 
tti các xã d.t chuân phô c.p nhung chua vüng chäc, xây dirng ké hoach dê tüng 
buâc cüng cô, duy trI vüng chàc kêt qua phô cap. 

- T chüc các lap xóamü chi3, sau xóa mu chü d chng tái mu chft tai 
các trung tam h9c tp cong dông; rà soát, sap xêp các iap theo tirng d tuôi, thc 
hin chucing trInh phii hçip dê dam bâo tr l h9c sinh 11 tuôi duçic cong nhn 
hoàn thành chizcing trInh tiêu h9c. 

- Thuc hiên dy dü, kip th&i các chê d, chmnh sách cüa nhà nuac di vâi 
hQc sinh; chü tr9ng phát triên các l°ai  hInh tnr&ng, nhóm tré, lap mâu giáo dc 
1ptu thic & nhing ncii Co diêu kin nhäm tang t' 1 huy dng tré & các d tuôi 
vâ dam báo t l huy dng tré nhà tré theo m1ic tiêu dê ra. 

II. Vi Tifi NHAN VIEN 
1. Nhân viên Van thir 
Nhan viên van thu là ngu&i cO trách nhim thirc hin các quy djnh cña 

phap luât ye hoat dông van thu tai don vi hoäc thuc hiên cac nhiêm vu van thu 
có yêu câu cao ye bâo mat,  cii the: 

- Tham gia phic vi vic trin khai, thc hin các d an, dr an, chi.rcmg 
trInh, kê hotch ye cong tác van thu. 

- Tham gia phic vi vic trin khai k hotch, phucmg an nghip vii cong 
tác van thu trên ca s& các quy djnh cña pháp 1i4t  ye van thu. 

- Thirc hin các van bàn quân l, hu&ng dn v Cong tác van thu ti Co.  
quan. 

- Thrc hin quãn l itru giü h sci, tài 1iu.t chüc vic théing kê km trü 
các tài lieu, sO lieu day dü, chInh xác, dOng yêu câu cüa nghip vi cong tác van 
thu. 

- Trirc tip thrc hin các cong vic khác duçic cp trên giao. 

- Tiêu chdtn v nAng lc chuyên mOn, nghip vi: 

- N.m duçic du&ng li, chü trucing cüaDáng. chInh sách, pháp 1ut cUa 
Nhà nuóc và nhttng quy djnh cüa Nba njthc ye cong tác van thu. báo v bI mt 
Nba nuóc. 

- Nm duçic các kin thüc cci bàn cüa cong tác van thu. 

- Th%rc hin tt các cOng vic cüa cOng tác van thu. 

- Sr diing ducic các thit bj van phOng và các trang thit bj khác phiic vi 
yêu câu nhim vii. 

- Thrc hin các cong vic khác do Hiu tru&ng phân cong. 
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A A A A A 2. Nhan vien Thir viçn (THCS); nhan vien Thir viçn, thiet b! (TH) 
Th%rc hin mt hoc mt so quy trmnh trong các hoit dng chuyên môn, 

nghip v11 cüa thu vin theo quy djnh cUa pháp Iut chuyên ngành, cii the: 

- Xü 1 k thut, hInh thüc cüa tài 1iu. 

- Phân 1oui tài 1iu, stp xp tài 1iu trong các kho, gia c& dóng bla tài 1iu. 

- Sp xp danh m11c tài 1iu trong h thng tra cfru miic 1iic truyn thong. 

- Tham gia vào mt so quy trInh trong qua trInh kim ké, thanh icc, trin 
lam tài lieu theo phân cong. 

- B sung, phát trin kho sách và các ngun lirc thông tin dáp üng nhu cu 
giãng day, hc tip, nghiên cüu cho thây, cô giáo và hçc sinh trong nhà trueing. 

- Cp the thu vin, giri thiu, huàng dn v ni quy cüa thu vin. 

- T chüc phiic vii, huOng dn cho bn dc sü ding hiu qua các nguôn 
thông tin, tài 1iu có trong thu vin. 

- Vn hành các thit bj thu vin chuyên dUng thông thu?mg, t chüc báo 
quàn, kim kê djnh k' vOn tài 1iu, Co s vt chat k5 thut và các tài san khác 
cüa thu vin. 

- Tin hành thanh 1 các tài 1iu 1c h.u, hu nat theo quy djnh cUa co quan 
quân l nhà nuâc vâ cUa tri.thng. 

- Thrc hin các cong vic khác do Hiu tru'mg phân cong. 

3. Nhãn viên Thiêt bj, thi nghim 
- Trtrc tiêp tiêp nhn, quân i ho so ye co sO 4t chat, trang thiêt bj truô'ng 

hc (lap ho so theo döi, thông kê, báo cáo (djnh kS',  dt xuât) so luqng các thiêt 
bj do dUng dy hoc, tO chüc cap phát, ... lien quan den co th 4t chat, trang thiêt 
bj dty hçc, theo dUng quy djnh); 

- Lp k hoich quân l, kim tra Co sâ Vtt cht, trang thit bj dy hc cUa 
nhà truYng. Bào quãn, si:r diing dO dUng dy hc theo yêu câu cUa giáo viên phiic 
vii cho hot dng dy hc và tham gia mt so cong tác khác khi duçic phãn cong. 
giao trách nhim. 

- Thirc hin CáC Cong vic khác do Hiu tru&ng phãn cong. 

4. Nhân viên Thu qu5 
Nhân viên ThU qu5 là ngithi có trách nhim thrc hin các quy djnh cUa 

pháp lut ye hot dng quãn l qu tài chInh, cii the: 

- Quãn l các loai qu cUa don vj, có s theo dôi quân 1, dam bâo chInh 
xác, mirth btch, rô rang, khoa hçc Va dUng quy dlnh  quãn 1 tãi chinh; 

- Chju trách nhim thu và chi theo phiu Uy nhim chi dam bão dUng quy 
djnh ye tài chInh, pháp lut (co ch k cUa Hiu tru&ng và K toán); 

- DInh kS'  kim tra, di chiu s sách, hóa dun, chüng ti'r..., báo cáo kjp 
thii v&i Hiu tru&ng và cap trén (khi can thiet); 
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- Thuc hiên k hoach thu, chi, t chirc luân chuyên, lu'u trü, báo quân, báo 
m.t chirng tü, tài 1iu dung quy djnh. 

- Tric tip thirc hin các cong vic khác dixcic cp trên giao. 

5. Nhân viên H trçr giáo dtic  khuyt tt 
Nhân viên h trçi giáo diic ngu1i khuyêt tt thrc hin các nhim vii sau: 
- Thc hin chi.xong trInh, ké hoch h trçr giáo diic ngu1i khuyêt tt theo 

yêu câu và quy djnh cüa don vj. 

- Tham gia xây dirng k hoch giáo dic Ca nhân cho ngithi khuy& tat. 

- H trçl ngithi khuy& tt hçc t.p và rèn 1uyn ki nàng dc thU, ki näng sang 
phü hçip vâi khá näng và nhu câu cüa ngix?ii khuyêt tat. 

- H trçi giáo viên trong các ho?t dng chãm sóc, giáo dic ngithi khuyt tat. 

- Tham gia huy dng ngiièi khuyêt tt dn trueing hc tip. 

- H trçi, tiz v.n cho gia dInh ngu?ñ khuyt tt và cong  dng v kin thüc, ki 
náng chäm sóc, giáo diic ng.thi khuyêt tat. 

- Thrc hin các cong vic khác do Hiu trithng phân cong. 

6. Nhân viên Cong ngh thông tin 
Nhân viên cong ngh thông tin thirc hin các nhim vi sau: 
- Trrc tiêp tham gia duy tn, bâo hành, bâo duöng các mng thông tin, 

mtng may tInh cüa don vj, ngành theo nhim vii duçic giao. 

- Vn hành các h th6ng m.ng; theo döi, phát hin các lii; theo döi cac tAn 
suât truy cp thông qua các chtrong trInh chuyên dmg; khàc phiic các sr cô don 
gián. 

- Ph,i trách thng ké các s 1iu lien quan h9c sinh, trInh d di ngü; 

- Quân l phAn mm và Hizóng dn di ngü thirc hin các phAn mm phiic 

vi cho hot dng giáo diic trong nhà tnthng (xay dimg thii khoá biêu, nhp 
diem, so lien 1tc din tü, Emis, ePMIS, Cisco AnyConnect Secure Mobility 
Client (VPN),...) 

- Thc hin các cOng vic khác do Hiu tru&ng phân cOng. 



Phy lyc II 
CHf NGOAI NGU VA TIN HQC 

(Kè,ni  ' è, 5  /KH-UBND ngày  j  tháng 7 nám 2020 cza 
ban nhán dan qugn Tan PIu) 

1. Dôi vói trInh79 go1i ng&: 

Can c'cr Quy& djnh s 66/2008/QD-BGDDT ngây 02 tháng 12 näm 2008 cña 
B Giáo due và Dao tao ye vic Quy djnh chucmg trInh Giáo diic thung xuyên ye 

Tiêng Anh thirc hành. 

Can cr theo quy djnh cüa Cambridge tir tháng 11 näm 2011; 

Can cü Thông tu' s 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 01 nàm 2014 cüa B 
Giáo diic vâ Dào tao  ban hành khung nãng hrc ngoi ngct 6 bc dung cho Vit Nam; 

Can cir cong van s 6089/BGDDT-GDTX ngày 27 tháng 10 näm 2014 cüa B 
Giáo dçic vâ Dào tao ye phic dáp cv so 4453/BNV-CCVC; 

Vic quy di chirc chi ngoi ngü thrc hin nhu' sau: 

Khung 
NLNN6 
bcVN 

(TT 
01/2014/F 
T-BGDDT 

Bang tham chiu quy Mi mt s6 chng chi tuong throng (Ting Anh) 

cc 
Tieng 
Anh 

theo QI) 
177 

cc 
Tieng 
Anh 
theo 

QD66 

IELTS GE BEC BULA 
TS 

TOEFL 
TOEIC 

PBT CBT iBT 

Bad 
Trinh do 

A Al 120 

Bac2 
TrInh do 

B A2 
Preliminary 

KET 20 40 225 

Bâc 3 Trinh do 
C B! 4 - 45 Preliminary 

PET 
Business 

Preliminary 40 450 133 45 450 

Bâc 4 B2 5 —6 FCE 
Business 
Vantage 60 500 173 61 600 

Bâc5 Cl 
6.5- 
7•5 

CAE Business 
Higher 75 90 850 

Bc 6 C2 8-9 CPE 90 

Khung 
NLNN6 

bc 

Bang tham chiu quy dôi mt s6 chtrng chi tirolig throiig 
(Ngoi ngui' khác) 

Tiêng 
Nga 

. 
Tieng 
Pháp 

Ting D 
Tieng 
Trung 

Tiêng 
Nht 

Ting Han 

Bc 1 TEU DELF Al Al HSK cp 1 
JLPT N5 

Topik I-Li 

Bc 2 TBU DELF A2 A2 HSK cp 2 Topik I-L2 

Bc 3 TRKI I DELF Bi Bi ZD HSK cp 3 JLPT N4 Topik II-L3 

Bc 4 TRKI II DELF B2 
B2 test DaF 

level 4 
HSK cAp 4 JLPT N3 Topik II-L4 

Bc 5 TRKI III DALF Cl HSK cAp 5 JLPT N2 Topik II-L5 
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Khung 
NLNN6 

bc 

Bang tham chiêu quy di mt s chung chi tiroiig throng 
(Ngoti ngfr khac) 

Tieng 
Nga 

Tieng 
Pháp Ting Duc 

Tieng 
Trung 

Tieng 
Nht 

Ting Han 

Bc 6 TRKI IV DALF C2 HSK cp 6 JLPT Ni Topik II-L6 

Riêng các Chirng chi ting Anh theo khung näng 1irc ngoi ngtr 6 bc diing cho 
Vit Nam, can cü Thông báo so 691/TB-QLCL ngày 08 tháng 5 n.m 2020 cüa Ciic 
Quân 1 chat krqng thuc Bô Giáo diic và Dào to thông báo danh sách các don vj dü 
diêu kin to chüc thi, cap chrng chi ngoi ngü theo khung näng lire ngo1i ngü 6 bc 
dung cho Vit Nam và chüng chi üng diing cong ngh thông tin (viêt tAt là cOng vAn 
so 691/TB-QLCL), tInh den ngày 08/5/2019 chi cong nhn Chirng chi duçrc cap tü 14 
dcm vj sau: 

STT TEN DON V 

1 Tnràrng Dai  hc ngoi ngü - Dai h9c Quc gia Ha Ni 

2 Tru&ng Dii hçc ngoi ngir - Di hQc Dà Nng 

3 Tru&ng Dai  hçc ngoi ngit - Dai hçc Hu 

4 Trueing Dai  hçc Su phm Thành ph H Chi Minh 

5 Tnring Dai  hçc Su pham Ha Ni 

6 Tnthng Di h9c Ha Ni 

7 Trwrng Di h9c Thai Nguyen 

8 Truô'ng Dui h9c Cn Thi 

9 Trueing Dti h9c Vinh 

10 Hçc vin An ninh nhân dan 

11 Tru&ng Dti h9c Sài Gôn 

12 Tru?mg Dti h9c Ngân hang Thành ph H ChI Minh 

13 Tnrng Dai  h9c Trà Vinh 

14 Trithng i hc Van Lang 

2. JJôi vói chfrng chi Tin h9c: 
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Can ci'r cong van s6 2819/BTTTT-CNTT ngày 31 tháng 8 näm 2015 cüa B 
thông tin và truyn thông v vic cong nhn bài thi tin hQc van phông quc t phü 
hqp yêu cu cüa Chun k näng sü ding CNTT cong nhn "bài thi IC3 dáp &ngyêu 
cáu cia chuón k9 náng si' dyng CN7T cc' ban ". 

Can cr Thông tu lien tjch s 17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT ngày 21 tháng 7 
näm 2016 cüa Bô Giáo diic và Dào tao  và B Thông tin và Truyn thông quy djnh t 
chirc thi và cp chüng chi i'rng diing cong ngh thông tin quy djnh: "các ch&ng chi tin 
hQc tng dyng A, B, C dä cá'p Co giá frj sz dyng tuc'ng dwo'ng v&i chzng chi ing dyng 
CNTT cc' ban"; can cü cong van s6 6078/BGDDT-GDTX ngày 13 tháng 12 näm 
2016 cüa Bô Giáo diic va Dào tao  v vic tang ctr&ng quàn 1 trong vic t chüc thi, 
c.p chüng chi üng diing CNTT theo Thông tir lien tjch s 17/2016/TTLT-BGDDT-
BTTTT quy djnh: "Bç5 Giáo dyc và Dào tgo së dz'rng vic ca'p phôi ch&ng chi tin hoc 
z'ng dyng A, B, C tui' ngày 15 tháng 12 nám 2016". Vy chi'rng chi tin h9c A, B, C 
thrçic cp tnxâc ngày 15 tháng 12 nàm 2016 thI duçc cOng nhQn là tixcing duang vOi 
chimg chi ng diing CNTT Co bàn. 

Can cir Thông báo s 691/TB-QLCL ngày 08 tháng 5 näm 2020 chi cong nh.n 
chirng chi IiJng ding CNTT dtrçrc cAp tir 177 dan vj sau: 

STT Ten do'n vi 

1 Trithng Di hQc Bach Khoa - Di h9c Dà Nng 

2 Tru&ng Di hQc Six phm - Dti h9c Dà Näng 

3 Trung tam phát trin phn mêm - Dai hc Dà Nang 

4 Tnring Dai  hc Khoa h9c - Dai  h9c Hu 

5 Trithng Dai  hQc Nông lam - Dai h9c Hu 

6 Trueing Dai  h9c Six pham - Dai h9c Hu 

7 Vin Quc t Pháp ngu - Di hpc Qu6c gia Ha NOi 

8 Trithng Dai  lice Cong ngh - Dai hc Quc gia Ha NOi 

9 Trumg Dai  hçc An Giang - Dai hçe Quc gia Thành ph H Chi Minh 

10 
Trithng Dai  hc Khoa hc tij nhiën - Dai hc Qu6c gia Thành phó H Chi 
Minh 

Trung Dai  hc Cong ngh Thông tin - Dai  hçc Qu6c gia Thành ph6 H ChI 
Minh 
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STT Ten don vi 

12 Trueing Dti h9c Bach khoa - Di h9c Qu6c gia Thành ph H Chi Minh 

13 Tru?ing Di h9c Cong ngh thông tin và truyn thông - Dii hçc Thai Nguyen 

14 Trung tam Ngoi ngt Tin h9c - Di hQc Thai Nguyen 

15 Trithng Dti hçc Kinh t và Quãn trj kinh doanh - Dti hc Thai Nguyen 

16 Trircng Di h9c Sir phm - f)i hçc Thai Nguyen 

17 Hoc vin An ninh nhân dan 

18 HcvinCãnhsátNhân dan 

19 H9c vin Cong ngh biru chinh vin thông 

20 H9c vin Cong ngh biru chInh vin thông (Cci s t?i  Thành ph6 H ChI Minh) 

21 HQc vin Hang không 

22 HQc vin K5 thut quân si.r 

23 H9c vin Ngân hang 

24 Hçc vin Nông nghip Vit Narn 

25 H9c vin QuAn 1 giáo d%ic 

26 HQc vin Tài chinh 

27 Tru?mg Dai  h9c An ninh nhân dan 

28 Trisô'ng Di hçc Bic Lieu 

29 Trumg Dai  hçc Bach Khoa Ha Ni 

30 Trumg Di hçc BInh Dwrng 

31 Trithng Di h9c Buôn Ma ThuOt 

32 Trumg Dai  h9c Cãnh sat nhân dan 



STT Ten do'n vi 

33 Tru'ing Dti h9c Can Tha 

34 Tru'mg Di ll9c Cong doàn 

35 TruOng Dai h9c Cong ngh giao thông vn tãi 

36 Trtthng Di hc Cong ngh Thành ph H ChI Minh 

37 Tnthng Dai  h9c Cong ngh Vn Xuân 

38 Trithng Di hc Cong ngh và Quãn 1 Hitu nghj 

39 Tnrng Dai  h9c COng nghip Ha Ni 

40 Trung Dai  h9c Cong nghip Quâng Ninh 

41 Tnr&ng Di h9c Cong nghip thrc phm Thành ph6 H ChI Mmli 

42 Trung Di h9c Cong nghip Vit TrI 

43 Tnthng Dai  h9c Cong nghip Thành ph H ChI Minh 

44 Trtthng Di hçc Cfru Long 

45 Trumg D?i  h9c Duy Tan 

46 TruOng Dii h9c Dti Narn 

47 Tnxing Di h9c Dà Lt 

48 Trtthng Di hc Din Lc 

49 Trir?ing Di h9c Dng Nai 

50 Trithng Dti hc Dng Tháp 

51 TnrOiig Dai  hQc Giao thông van tâi Thành ph H ChI Minh 

52 TnrOng Di h9c Ha Tinh 

53 Trtthng Di h9c H Long 
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STT Ten don vi 

54 TnrOng Dui h9c Hang Hâi Vit Narn 

55 Trwing D?i  h9c Hãi Dung 

56 Tnrng Di h9c Hãi PhOng 

57 Tnr&ng Dai  h9c Hoa Lu 

58 Tnx&ng Dui h9c Hôa BInh 

59 Trumg D?i  h9c Hng Due 

60 TruOng Di h9c Hung Vung 

61 Trung Dti h9e Khánh Hôa 

62 Trithng Dai  h9c Kin true Ha NOi 

63 Tnthng Dai hçe Kiên Giang 

64 Trung D?i  hgc Kinh doanh và Cong ngh Ha Ni 

65 TruOng Dii hc Kinh t cong nghip Long An 

66 Truäng Dti h9c Kinh t quc dan 

67 Tru&ng Dai  h9c Kinh t k5 thut cong nghip 

68 Tnr&ng Dai  h9c Kinh t tài chInh Thânh ph6 H Chi Minh 

69 Tnthng Dai  h9c Kinh t Thành ph H ChI Minh 

70 Tnrèng Di hpc Ky thut cong ngh Cn Thci 

71 Tnrô'ng Di h9c K thuât hâu cAn Cong an nhân dn 

72 Trung Di h9c Lc HOng 

73 Tmng Dti hçc Lao dung  - Xã hi (Cc' sâ 2) 

74 Trixmg Dai  h9c Lam nghip 



7 

STT Ten don vl 

75 Trix&ng Di h9c Lam nghip (Phân hiu Dng Nai) 

76 Trumg Dui hc Lut Ha NOi 

77 Tru&ng D?i  hçc Lust Thãnh ph H ChI Minh 

78 Trtthng Dti h9c Wi Ha Ni 

79 Tru&ng Dai  hQc Wi Thành ph6 H ChI Minh 

80 Tru?ing Di hQc Narn cn Tha 

81 Trii&ng Di h9c Ngân hang Thành ph H ChI Minh 

82 Tnring Di hQc Nguyen Trâi 

83 Tru?mg Dai  hQc Nha Trang 

84 Tru&ng Dai  h9c  NOi  vij Ha NOi 

85 Trumg Di hQc Nong lam Bc Giang 

86 Trurng Dii h9c Nông lam Thành ph6 H Chi Minh 

87 TruO'ng Dui h9c Phrn Van Dông 

88 'E'nring D?i  hQc Phan Thiêt 

89 Trithng Dai  hçc Phü Yen 

90 Tnthng Di h9c Quang Trung 

91 Trir?mg Dai h9c Quãng BInh 

92 Tnring Dii hQc Quãng Narn 

93 Tn.thng Dai hQc Quy Nhn 

94 TruOng Dii h9c Sài GOn 

95 Tnràng Dai  h9c Su pham Ha Ni 
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STT Ten don v 

96 Trtxing Di h9c Su phm Ha NOi  2 

97 Trumg Di h9c Su phtm k thut Hung Yen 

98 Trithng Dai  h9c Su phm k thut Nam Djnh 

99 Truông D?i  h9c Su phm Thành ph H ChI Minh 

100 Tnthng Dai  hQc Su phm k5 thut Thành ph6 H Chi Minh 

101 Tru&ng Dai  hQc Su phm k thut Vinh 

102 Trtthng Di hQc Su phm k thut Vinh Long 

103 Trung Dai  h9c Tâi chInh - K toán 

104 Di h9c Tài chInh - Marketing 

105 Tnthng Di h9c Tài ehInh - Quãn trj kinh doanh 

106 Tnr?ing Di h9c Tài nguyen và Môi trung Ha Ni 

107 Truô'ng Di h9c Tài nguyen và Môi trung Thành ph H ChI Minh 

108 Truông Dui h9c Tan Trào 

109 Trung Di h9c Thành Dong 

110 Tnring Dai  hçc Thu do Ha Ni 

111 Trithng Dii h9c Thüy Lçii 

112 TruOrng Di h9c Tây Bc 

113 TruongDihQcTayDO 

114 Tru?mg fii h9c Tây Nguyen 

115 Tru&ng Di hQc The diic th thao Be Ninh 

116 TrtxOrng Dai  h9c Th diic th thao Dà N.ng 
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STT Ten don v 

117 Trithng Dii h9c Thai BInh 

118 'TruOng Dti hçc Thai BInh Duing 

119 Truông Dai  hQc Thông tin lien lac 

120 Trixing Di h9c Thu Dâu Mt 

121 Trung Di h9c Thixong Mi 

122 Tnthng Dai  hpc Tiên Giang 

123 Trung Di h9c Ton Due Thing 

124 Trueing Di he Trà Vinh 

125 Tnxing Di h9c Thing Vucmg 

126 Tnr?mg Dti hçc Van Hin 

127 Trithng Dai hQc VAn hóa, Th thao và Du ljch Thanh Hóa 

128 Trung Dai  hc Vit Bäc 

129 TriRing Dii hçc Vinh 

130 Trumg Dai  h9c Xây drng Min Tây 

131 Trtr?ing Dai  hçc Xây dmg MiM Trung 

132 Trithng Dai  h9c Y të Cong cong 

133 Tru&ng Di h9c Y duqc Thai BInh 

134 C1c Tin hçc hOa - B Thông tin truyên thông 

135 S Giáo duc và Dào tao  An Giang 

136 S& Giáo diic và Dão tao  Bäc Giang 

137 Sâ Giáo d%lc và Dào tao  Bc Ninh 
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STT Ten don vi 

138 Sâ Giáo dic vâ Dâo tao  BInh Djnh 

139 Si Giáo due và Dào tao  Ca Mau 

140 Sâ Giáo d%ic và Dào tao  Cn Thcv 

141 Sec Giáo diicvaDàotaoDaNng 

142 Sâ Giáo dixie. và Dào tao  Däk Nông 

143 S& Giáo diic và Dào tao  Din Biên 

144 SecGiaoducvaDàotaoGiaLai 

145 Sâ Giáo diic và Dào tao  Ha Giang 

146 Giáo de và Dão tao  Ha  NOi 

147 Sec Giáo dic và Dào tao  Ha Trnh 

148 S Giáo dic va Dào tao  Hãi Dung 

149 S& Giáo d%lc vã Dào t?o  Hãi Phông 

150 Sâ Giáo diic và Dào tao  Hu Giang 

151 Sâ Giáo diic và Dào tao  Hung Yen 

152 S& Giáo dixie va Dào t?o  Kiên Giang 

153 S Giáo ducvaDaotaoKonTum 

154 S& Giáo dic và Dão tao  Lai Châu 

155 S Giáo due và Dão t?o  Lao Cai 

156 S Giáo dc vâ Dào tao Lam Dng 

157 Sâ Giáo duic va Dào tao  Long An 

158 Sâ Giáo duic và Dão tao  Ninh BInh 
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STT Ten do'n vj 

159 S Giáo diic và Dào tao Ninh Thun 

160 Sâ Giáo dic và Dào tao Ngh An 

161 S?i Giáo diic và Dào tao PhU Tho 

162 S& Giáo dc và Dào tao PMi Yen 

163 S& Giáo dic và Dào tao Quãng BIrth 

164 S Giáo dic và Dâo tao Quãng Nam 

165 Si Giáo diic và Dào tao Quãng NgAi 

166 Si Giáo die và Dào tao Quâng Trj 

167 S Giáo dic và Dào tao Soc Trang 

168 Sc Giáo duc và Dào tao Son La 

169 Sâ Giáo diic và Dào tao Thai BInh 

170 S Giáo diic và Dào tao Thai Nguyen 

171 Si Giáo die và Dào tao Thanh HOa 

172 Si Giáo dic và Dào tao Thira Thiên Hue 

173 S Giáo diic và Dào tao Tin Giang 

174 S Giáo due và Dào tao Trà Vinh 

175 S Giáo di7ic và Dão tao  Vinh Long 

176 S Giáo due và Dão tao Vinh Phñc 

177 Si Giáo duc và Dào t?o  Yen Bái 
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