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THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh điều kiện tiêu chuẩn, thời gian nhận hồ sơ và
thời gian sát hạch tiếp nhận giáo viên vào Trường trung học phổ thông
chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018 - 2019
Thực hiện Thông báo số 30/TB-SGDĐT ngày 30/03/2018 của Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) tỉnh An Giang về việc tiếp nhận giáo viên vào Trường THPT chuyên Thoại
Ngọc Hầu năm học 2018-2019, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu tổ chức thu nhận hồ
sơ giáo viên có nguyện vọng.
Tính đến ngày 10/04/2018 số hồ sơ Trường thu nhận được như sau:
- Đối với môn không có lớp chuyên: Trường đã nhận 02 hồ sơ (đủ điều kiện theo
quy định).
- Đối với các môn có lớp chuyên: Trường chưa nhận được hồ sơ đủ điều kiện.
Vì thế, để đảm bảo tiếp nhận đủ giáo viên vào Trường THPT chuyên Thoại Ngọc
Hầu, Sở GDĐT điều chỉnh một số nội dung của thông báo tiếp nhận giáo viên vào Trường
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018-2019 như sau:
1. Về việc thu nhận hồ sơ
Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 27/4/2018.
2. Về điều kiện tiêu chuẩn:
Điều chỉnh tại mục g) phần 1.1. khoản 1. III . của Thông báo số 30/TB-SGDĐT
ngày 30/03/2018 (chỉ áp dụng đối với giáo viên các môn chuyên) như sau:
“ Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh đạt trình độ A2* trở lên;
(*Tiếng Anh theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014
của Bộ GDĐT về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc cho Việt Nam và cơ sở đủ điều
kiện do Bộ GDĐT quy định cấp chứng chỉ)
Nếu giáo viên chưa có chứng chỉ ngoại ngữ nêu trên sẽ được tạm thay thế bằng
chứng chỉ B tiếng Anh thực hành hoặc tương đương và có cam kết bổ sung tiếng Anh A2
trong thời gian 01 năm sau khi được tiếp nhận”
3. Về thời gian tổ chức sát hạch. Sở sẽ có thông báo cụ thể sau.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT triển khai thực hiện tinh thần Công văn này
và tạo mọi điều kiện để giáo viên có đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ; giáo viên ngoài tỉnh An Giang
có nhu cầu nghiên cứu để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc
thì phản ánh về Sở GDĐT (Phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại 02963.857.795) để được
hướng dẫn thêm./.
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