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THÔNG BÁO
Khảo sát giáo viên về giảng dạy tại các trường THPT chuyên 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Căn cứ vào tình hình đội ngũ nhà giáo của Trường THPT chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm và THPT chuyên Lê Thánh Tông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng 
Nam thông báo kế hoạch khảo sát giáo viên có nguyện vọng về giảng dạy tại 02 
Trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Mục đích
- Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cho các Trường THPT 

chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
tỉnh Quảng Nam và cả nước.

- Thu hút các nhà giáo có trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết, đam mê với 
nghiên cứu và giảng dạy ở trường chuyên.

- Tạo đột phá trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các 
cấp của 02 Trường THPT chuyên đạt trình độ của khu vực, toàn quốc và quốc tế.

2. Đối tượng dự khảo sát
Là giáo viên đã được tuyển dụng vào viên chức nhà nước, đang công tác tại 

các trường THPT. PTDTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đáp ứng các điều 
kiện sau:

- Tuổi đời không quá 45 tuổi (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
- Có năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết, đam mê nghiên cứu và 

giảng dạy chuyên, đã từng bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học 
sinh giỏi, Olympic học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực và quốc gia.

- Tốt nghiệp đại học chính quy và xếp loại khá trở lên.
3. Các môn khảo sát: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lí, Tiếng Anh, Tin học.
4. Quy trình khảo sát: Gồm 3 bước
a) Bước 1: Xét hồ sơ của người dự khảo sát (sau đây gọi là ứng viên)
b) Bước 2: Ứng viên làm 01 bài viết 180 phút về kiến thức chuyên ngành 

(mức độ tương đương đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh trường 
THPT chuyên), kỹ năng và phương pháp dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.

c) Bước 3: 
- Mỗi ứng viên dạy 02 tiết (mỗi tiết 45 phút) tại trường THPT đang công tác.



- Hội đồng chuyên môn Sở phỏng vấn ứng viên tối đa 45 phút liên quan đến 
nhận thức, trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác giảng dạy.

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 30/8/2021 đến 16h00 ngày 10/9/2021
- Địa điểm nhận hồ sơ: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Văn phòng 

Sở - Bộ phận Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam (Địa chỉ: Số 
08 Trần Phú, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

6. Hồ sơ dự khảo sát
Hồ sơ ứng viên tham gia khảo sát gồm:
- Đơn đăng ký khảo sát về giảng dạy tại trường chuyên có xác nhận của thủ 

trưởng đơn vị đang công tác;
- Bản khai lý lịch theo Mẫu 2C-BNV/2018 của Bộ Nội vụ có xác nhận của 

cơ quan, đơn vị đang công tác hoặc chính quyền địa phương trong thời hạn 06 
tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự khảo sát;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (có chứng thực). Trường 
hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật 
sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện 
được khám sức khỏe theo quy định chứng nhận;

- Bản kê khai thành tích cá nhân (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị)
7. Tổ chức thực hiện
Giao cho Văn phòng Sở - Bộ phận Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì, phối hợp các đơn vị, bộ phận có liên quan để tổ chức thực hiện đúng kế 
hoạch, đảm bảo công khai, khách quan, nhằm chọn được giáo viên về giảng dạy 
tại 02 trường THPT chuyên.

Trên đây là Thông báo khảo sát giáo viên về giảng dạy tại 02 Trường THPT 
chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của Sở GDĐT Quảng Nam; đề nghị Thủ 
trưởng các đơn vị và các cá nhân triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng Sở - Bộ phận Tổ chức cán bộ, Sở 
GDĐT tỉnh Quảng để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:                                                                                          GIÁM ĐỐC
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ô.Trần Văn Tân, PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Các Phòng thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
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