UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1382 /SNV-CCVC

Lào Cai, ngày 14 tháng 10 năm 2021

V/v triển khai thực hiện thi
tuyển viên chức sự nghiệp giáo
dục và đào tạo năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-UBND Ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021;
Thông báo số 47/TB-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều
chỉnh thời gian triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và
đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021; để thực hiện triển khai công tác thi tuyển theo kế
hoạch, Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã,
thành phố thống nhất thực hiện một số nội dung sau:
I. TỔ CHỨC GHÉP CÁC HỘI ĐỒNG
Thống nhất với các đơn vị về việc ghép Hội đồng tổ chức thi chung (đối với
các đơn vị có nhu cầu); các đơn vị chủ động trao đổi để thực hiện; thông báo cho
thí sinh được biết; đồng thời đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất kỳ thi, tạo điều kiện
để các thí sinh ở xa tham gia kỳ thi được thuận lợi nhất.
II. ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG ĐỀ THI CÁC CẤP
Căn cứ số lượng thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển, các đơn vị đăng ký
số lượng đề thi các cấp học theo từng chuyên ngành dự thi, môn thi và theo từng
phòng thi theo sắp xếp của Hội đồng thi (bao gồm cả thí sinh của đơn vị khác gửi
thi cùng Hội đồng của đơn vị), gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo:
1. Đăng ký số lượng đề thi vòng 1: Trước ngày 22/10/2021.
2. Đăng ký số lượng đề thi vòng 2: Trước ngày 30/11/2021.
III. TỔ CHỨC THI TUYỂN VÒNG 1
1. Nhận đề thi
- Thời gian nhận: Từ 9h00' - 10h30' ngày 30/10/2021.
- Địa điểm giao nhận: Trường THPT Chuyên Lào Cai.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Hội đồng thi; Uỷ viên kiêm Thư ký Hội
đồng thi; Công an huyện: 01 người; Lái xe: 01 người.
2. Thi tuyển vòng 1
2.1. Tập trung thí sinh: 15h00' ngày 30/10/2021 (thứ 7)

Khai mạc kỳ thi; thí sinh học tập quy chế thi, xem số báo danh, phòng thi,
nộp phí dự tuyển,...
2.2. Thời gian thi: Ngày 31/10/2021 (Chủ nhật)
a) Buổi sáng: Từ 8h00' - 9h00' thi phần Kiến thức chung (60 phút).
- Trống báo (7h30'): Ba hồi 9 tiếng;
- Trống tập trung thí sinh vào phòng thi (7h40'): Một hồi 3 tiếng;
- Trống mở bì và phát đề thi cho thí sinh (7h50'): 3 tiếng;
- Trống tính giờ làm bài (8h00'): 1 tiếng;
- Trống thu bài (9h00'): Một hồi dài.
b) Buổi chiều:
* Từ 14h00' - 14h30' thi phần Tin học (30 phút).
- Trống báo (13h30'): Ba hồi 9 tiếng;
- Trống tập trung thí sinh vào phòng thi (13h40'): Một hồi 3 tiếng;
- Trống mở bì và phát đề thi cho thí sinh (13h50'): 3 tiếng;
- Trống tính giờ làm bài (14h00'): 1 tiếng;
- Trống thu bài (14h30’): Một hồi dài.
* Từ 16h00' - 16h30' thi phần Tiếng Anh (30 phút).
- Trống tập trung thí sinh vào phòng thi (15h30'): Một hồi 3 tiếng;
- Trống mở bì và phát đề thi cho thí sinh (15h40'): 3 tiếng;
- Trống tính giờ làm bài (15h50'): 1 tiếng;
- Trống thu bài (16h20’): Một hồi dài.
IV. TỔ CHỨC THI TUYỂN VÒNG 2
1. Nhận đề thi
- Thời gian nhận: Từ 9h00' - 10h30' ngày 11/12/2021.
- Địa điểm giao nhận: Tầng 2, Nhà khách Công an tỉnh Lào Cai.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Hội đồng thi; Uỷ viên kiêm Thư ký Hội
đồng thi; Công an huyện: 01 người; Lái xe: 01 người.
2. Thi tuyển vòng 2
2.1. Tập trung thí sinh: 15h00' ngày 11/12/2021 (thứ 7)
Thí sinh học tập quy chế thi, xem số báo danh, phòng thi,...
2.2. Thời gian thi: Ngày 12/12/2021 (Chủ nhật)
Thi môn: Nghiệp vụ chuyên ngành
Thời gian thi: Từ 8h00' - 11h00' (180 phút).

- Trống báo (7h30'): Ba hồi 9 tiếng;
- Trống tập trung thí sinh vào phòng thi (7h40'): Một hồi 3 tiếng;
- Trống mở bì và phát đề thi cho thí sinh (7h50'): 3 tiếng;
- Trống tính giờ làm bài (8h00'): 1 tiếng;
- Trống thu bài (11h00'): Một hồi dài.
V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO
Sau mỗi buổi thi và kết thúc coi thi, các đơn vị tổng hợp báo cáo nhanh
về tình hình tổ chức coi thi (quá trình tổ chức thực hiện; số lượng thí sinh dự thi/số
lượng thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi, số thí sinh không tham gia
dự thi; số thí sinh vi phạm nội quy, quy chế thi; các khó khăn, vướng mắc; các
sự việc bất thường xảy ra, cách giải quyết…). Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội
vụ (cơ quan thường trực) và địa chỉ email công vụ: cuongtv-snv@laocai.gov.vn)
để kịp thời báo cáo UBND tỉnh và giải quyết các nội dung phát sinh (nếu có).
Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị căn cứ theo Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng,
sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của
Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, chủ động triển khai công
tác thi tuyển đảm bảo theo đúng quy định./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Ban Giám sát;
- Lưu: VT, CCVC.
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