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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành đề cương ôn tập nội dung phỏng vấn 

tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo, năm 2021 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ban hành ngày 19/6/2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tổ chức tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thị nâng ngạch, 

thị 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; 

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Quyết định 

số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Quy định tuyển dụng viên 

chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 

29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 

12/4/20217;  

Căn cứ Công văn số 16772/UBND-THKH ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh 
Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào 

tạo huyện Như Xuân, năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 204/SNV-CCVC ngày 27/01/2021 của  Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hóa về việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2654 /QĐ-HĐTD  ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Như Xuân về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & 

Đào tạo huyện Như Xuân, năm 2021; 

Theo đề nghị của Ban đề thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục&Đào 

tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Đề cương ôn tập nội dung phỏng vấn tuyển dụng viên 

chức ngành Giáo dục& Đào tạo năm 2021, gồm các nội dung sau: 



 

1. Nội dung kiến thức chung; 

2. Nội dung kiến thức chuyên ngành theo vị trí việc làm; 

3. Nội dung hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

4. Nội dung làm rõ thêm của Ban phỏng vấn. 

Điều 2. Đề cương ôn tập được đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

huyện Như Xuân, thí sinh truy cập, tự Download và ôn tập theo bộ đề cương đã 

ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Hội đồng tuyển dụng 

viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo; Ban đề thi chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức; 

- Trang TTĐT huyện;  

- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Đức Đồng 
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