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THÔNG BÁO 

Về nội dung thi tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo  

năm học 2020-2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2478/KH-SGDĐT ngày 10/12/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo năm học 2020-2021;  

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo nội dung thi tuyển như sau: 

I. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung 

1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy. 

2. Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau: 

a) Phần I: Kiến thức chung 

- Số lượng câu hỏi trắc nghiệm: 60 câu; 

- Thời gian làm bài:  60 phút; 

- Nội dung: Theo Phụ lục 1.1 đính kèm. 

b) Phần II: Ngoại ngữ 

- Số lượng câu hỏi trắc nghiệm: 30 câu; 

- Thời gian làm bài:  30 phút; 

- Nội dung: Theo Phụ lục 1.2A và Phụ lục 1.2B đính kèm. 

c) Phần III: Tin học 

- Số lượng câu hỏi trắc nghiệm: 30 câu; 

- Thời gian làm bài:  30 phút; 

- Nội dung: Theo Phụ lục 1.3 đính kèm. 

II. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

1. Đối với các vị trí giáo viên trung học phổ thông dạy tại các trường THPT, 

PTDTNT, dạy các môn không chuyên tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, chuyên 

Chu Văn An; giáo viên tiểu học và nhân viên 

a) Hình thức thi: Thi viết. 

b) Thang điểm: 100 điểm. 

c) Thời gian thi: 180 phút.  

d) Nội dung thi: Theo các Phụ lục đính kèm như sau: 

- Phụ lục 2.1. Giáo viên Trung học phổ thông (THPT). 

- Phụ lục 2.2. Giáo viên Tiểu học (TH). 

- Phụ lục 2.3. Nhân viên Văn thư. 

- Phụ lục 2.4. Nhân viên Kế toán. 

- Phụ lục 2.5. Nhân viên Thư viện. 
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- Phụ lục 2.6. Nhân viên Thiết bị. 

- Phụ lục 2.7. Nhân viên Giáo vụ. 

- Phụ lục 2.8. Nhân viên Hỗ trợ khuyết tật. 

2. Đối với các vị trí giáo viên trung học phổ thông dạy các môn chuyên Toán, 

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, tiếng Anh tại Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, chuyên Chu Văn An 

Thí sinh tham gia dự tuyển thực hiện 03 nội dung, thang điểm là 100 điểm, 

trong đó: 

a) Kiểm tra năng lực: Thi viết. 

- Nội dung: Làm bài kiểm tra năng lực chuyên ngành cần tuyển với mức độ 

tương đương kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. 

- Thời gian: 180 phút. 

- Thang điểm: 40 điểm. 

b) Thực hành tiết dạy: 

- Nội dung: Giảng dạy lớp chuyên 10 hoặc lớp chuyên 11 trong phân phối 

chương trình nâng cao kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 

Không ôn tập, không thực hiện các tiết kiểm tra đánh giá, tiết trả bài, tiết thực hành, 

tiết ôn tập, tiết bài tập.  

- Số tiết dạy: 02 tiết dạy (thời gian mỗi tiết dạy: 45 phút). 

- Thang điểm: 40 điểm (sử dụng Phiếu đánh giá giờ dạy kèm theo Công văn số  

2214/SGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2020 của Sở GDĐT Bình Định, lấy tổng điểm 02 

tiết dạy). 

c) Thực hành về viết, báo cáo chuyên đề: 

- Nội dung: Thí sinh chuẩn bị chuyên đề về chương trình bộ môn dự tuyển đã 

được bốc thăm công khai và báo cáo trước Hội đồng tuyển dụng. 

- Thời gian trình bày trước Hội đồng là 60 phút (thời gian chuẩn bị là 01 tuần). 

- Thang điểm: 20 điểm. 

III. Lưu ý:  

Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức ôn tập và sẽ thông báo lịch thi cụ thể 

theo quy định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Đề thi; 

- Tổ Thư ký Hội đồng tuyển dụng; 

- Niêm yết công khai tại Sở; 

- Trang tin điện tử: sgddt.binhdinh.gov.vn; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đào Đức Tuấn  

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 
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