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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 5  năm 2021 
 

THÔNG BÁO  

Bổ sung danh mục tài liệu liên quan đến đề thi phần thi viết,  

Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 

 

Ngày 24/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành danh mục tài liệu tại 

thông báo số 633/SGDĐT-TCCB, thông báo danh mục tài liệu và các nội dung 

liên quan đến đề thi phần thi viết, Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 

2021; 

Sau khi ban hành danh mục tài liệu Thủ tướng chính phủ mới ban hành 

nghị định số 24/NĐ-CP ngày 23/03/2021, có hiệu lực ngày 15/5/2021;   

Nay Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý bổ sung thêm “nghị 

định số 24/NĐ-CP ngày 23/03/2021 của chính phủ ban hành quy định việc quản 

lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập” vào 

danh mục tài liệu đã thông báo số 633/SGDĐT-TCCB. 

Trân trọng thông báo./. 

(Danh mục tài liệu đính kèm) 

 

Nơi nhận: 
- Các Sở ban ngành thuộc tỉnh; 

- Các ĐVSN thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành; 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- Đài PTTH tỉnh, Báo BRVT; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu VT, TCCB. 
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DANH MỤC TÀI LIỆU 

- Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2021 của chính phủ ban 

hành quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập; 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

luật cán bộ, công chức và luật viên chức (Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên 

chức số 58/2010/QH12). Chỉ nghiên cứu nội dung liên quan đến Viên chức. 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

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

- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về 

đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 

51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực 

hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 

88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

- Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 Thông tư ban hành 

Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15/9/2020 Ban hành Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 

cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung 

học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 

tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Nghị Quyết số 09-NQ/ĐH ngày 25/9/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Chương trình số 01-Ctr/TU ngày 24/11/2020 ban hành Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 

2020-2025. 
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