
UBND HUYỆN CAN LỘC 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

NĂM HỌC 2022-2023 
 

Số: 2440 /QĐ-HĐTD                                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Can Lộc, ngày 01 tháng 8 năm 2022 
 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

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

tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2022-2023 
 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của 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 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 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;  

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp 

nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh;   

Căn cứ  văn bản số 2989/UBND-NC3 ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về việc 

tuyển dụng viên chức giáo dục, điều chuyển, biệt phái giáo viên năm học 2022 – 

2023; 

Căn cứ văn bản số 1061/SNV-CCVC ngày 10/6/2022 của Sở Nội vụ về việc 

hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023; 

 Căn cứ văn bản số 1082/SNV-CCVC ngày 14/6/2022 của Sở Nội vụ và văn 

bản số 1169/GDĐT-TCCB ngày 13/6/2022 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh về 

thống nhất cơ cấu tuyển dụng giáo viên năm học 2022-2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND huyện Can 

Lộc về việc tuyển dụng giáo viên Tiểu học huyện Can Lộc năm học 2022-2023; 



Căn cứ Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND huyện 

Can Lộc về việc thành lập Hội đồng xét tuyển giáo viên tiểu học năm học 2022-

2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành đề cương ôn tập nội dung p  ng v n   t tu  n  giáo viên 

ti u  ọc năm  ọc 2022-2023, gồm các nội dung sau: 

1. Nội dung kiến t ức c u ên ngàn  t eo vị trí việc làm; 

2. Nội dung  i u biết về c u ên môn, ng iệp vụ t eo vị trí việc làm; 

3. Nội dung làm rõ t êm của Ban p  ng v n.  

Điều 2. Đề cương ôn tập được đăng tải trên trang t ông tin điện tử của  u ện 

Can Lộc, t í sin  tru  cập, ôn tập t eo bộ đề cương đã ban  àn . 

Điều 3. Qu ết địn  nà  có  iệu lực k  từ ngà  ban  àn . 

C án  Văn p òng HĐND&UBND  u ện, Hội đồng tu  n dụng giáo viên ti u 

 ọc năm  ọc 2022-2023, Ban đề t i và các tổ c ức, cá n ân có liên quan c ịu trác  

n iệm t i  àn  Qu ết địn  nà ./. 

  
Nơi nhận: 
- N ư Điều 3; 

- C ủ tịc , các PCT UBND  u ện; 

- Hội đồng tu  n dụng; 

- Trang TTĐT  u ện; 

- Lưu: HĐTD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

  

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Trần Phong 
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