UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 356/TB-SGDDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 22 tháng 02 năm 2019.

THÔNG BÁO
Điều chỉnh hình thức, nội dung thi, xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
Ngày 18/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có thông báo số
2350/TB-SGDĐT về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở GDĐT;
Nay, Sở GDĐT điều chỉnh hình thức, nội dung thi, xét tuyển viên chức các
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT năm học 2018-2019 theo Nghị định số
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một
số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng hạng 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, cụ thể như sau:
A. ĐỐI VỚI THI TUYỂN VIÊN CHỨC
I. Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi
1. Vòng 1: Tổ chức thi trắc nghiệm trên giấy
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
- Phần I: Kiến thức chung
+ 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực
tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm
dự tuyển.
+ Thời gian thi 60 phút.
- Phần II: Ngoại ngữ
+ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc
hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan,
đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.
+ Thời gian thi 30 phút.
+ Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự
tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.
- Phần III: Tin học
+ 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.
+ Thời gian thi 30 phút.
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+ Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển
không phải thi tin học tại vòng 1.
b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại
học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
+ Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người
dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền
công nhận.
c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt
nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở
lên.
d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần
thi; nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự
tuyển được thi tiếp vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: giảng dạy 01 tiết trên lớp.
+ Sở GDĐT sẽ tổ chức cho bốc thăm 01 bài thi cho mỗi thí sinh để chuẩn
bị thi thực hành. Không thực hiện việc chấm điểm giáo án. (Cụ thể sẽ được thông
báo trên website Sở GD-ĐT)
+ Việc chấm điểm thực hành giảng dạy do Ban chấm thi thực hiện. Khi
chấm thực hành phải có 03 thành viên chấm độc lập và kết quả cuối cùng là điểm
trung bình cộng của các thành viên. Chênh lệch điểm giữa các thành viên không
quá 10% so với điểm tối đa đối với cùng một bài thi; trường hợp chênh lệch cao
hơn 10% so với điểm tối đa đối với cùng một bài thi thì các thành viên hội ý
chấm lại; nếu không thống nhất được thì lập biên bản báo cáo Chủ tịch Hội đồng
tuyển dụng xem xét, quyết định.
+ Việc đánh giá xếp loại giờ dạy theo văn bản hướng dẫn đánh giá xếp loại
giờ dạy hiện hành của Sở GDĐT, quy đổi theo thang điểm 100.
II- Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện
sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ
tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc
làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với
điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có
kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định
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được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức
quyết định người trúng tuyển.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào
kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương
binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của
thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa
(từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng
chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh
hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong
lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ
tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã
hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
* Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ
được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo
lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
B. ĐỐI VỚI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
I. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng
1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại
Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người
dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2:
- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của
người dự tuyển.
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
- Thời gian phỏng vấn 30 phút;
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
II. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện
sau:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ
tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc
làm.
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2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với
điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có
kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác
định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên
chức quyết định người trúng tuyển.
3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì
chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo
lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
Sở GDĐT trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Ban Giám sát Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Phòng GDĐT các huyện, TX, TP;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Giám đốc và các phó GĐ sở;
- Đài PTTH tỉnh (nhờ đưa tin);
- Báo Bà Rịa Vũng Tàu (nhờ đưa tin);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB.
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