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THÔNG BÁO 

 V  vi c thay đổi hình thức thi và bổ sung tài li u thi tuyển đối với vị trí vi c 

làm giáo viên Trung học phổ thông huy n Văn Quan năm 2018 

 Căn cứ Quyết định s  1210/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng  ơn, về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức thuộc 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2018; 

Căn cứ Quyết định s  2816 /QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện, về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018; 

Xét biên ngày họp ngày 16 tháng 8 năm 2018, Hội đồng tuyển dụng viên 

chức huyện thông báo nội dung sau: 

1. Thay đổi nội dung hình thức thi môn chuyên môn, nghiệp vụ đ i với vị trí 

việc làm giáo viên Trung học phổ thông tại đơn vị Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện như sau: 

Theo Thông báo s  46/TB-HĐTDVC ngày 03/8/2018 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức huyện, đ i với giáo viên đăng ký dự tuyển vị trí việc làm Trung 

học phổ thông hình thức thi chuyên môn, nghiệm vụ là trắc nghiệm chuyên ngành, 

nay thay đổi sang thi viết chuyên môn, nghi p vụ thời gian làm bài là 180 phút 

theo quy định. 

2. Bổ sung tài liệu ôn thi đ i với thí sinh đăng ký vào Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện (thí sinh tự chuẩn bị): 

- Tài li u Sách giáo khoa môn Ngữ văn, môn Sinh học, môn tiếng Anh 

chương trình cơ bản lớp 10, lớp 11, lớp 12 hi n hành. 

- Tài li u chuẩn kiến thức kỹ năng môn Ngữ văn, môn Sinh học, môn 

tiếng Anh chương trình lớp 10, lớp 11, lớp 12 hi n hành. 

 Văn bản này được gửi đến từng thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và thông báo công khai trên Trang Thông 

tin điện tử của huyện Văn Quan và niêm yết tại  h ng Nội vụ huyện Văn Quan./. 
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