Hà Nội từ chối bằng liên thông, tại chức
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Thành phố thiếu hơn 800 chỉ tiêu giáo viên các cấp, nhưng điều kiện xét tuyển phải có hộ
khẩu Hà Nội, tốt nghiệp đại học chính quy các trường sư phạm hoặc trường có chuyên ngành
cần tuyển...

Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2012 của Sở GS&ĐT Hà Nội là hơn 800 người, trong đó hơn 500
chỉ tiêu giáo viên THPT, 40 giáo viên GDTX, 17 giáo viên Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng
hợp, 57 giáo viên TCCN, và 43 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc Sở.

Các ứng viên tham gia dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Riêng thủ khoa xuất
sắc được UBND Thành phố cấp bằng khen được ưu tiên tuyển dụng vào đúng chuyên ngành
cần bổ sung nhân lực.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Sở, tất cả thí sinh đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp hệ chính quy
đại học sư phạm, khoa sư phạm của các đại học hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy các
trường công lập đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm.

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường chuyên và trường có lớp chuyên, ngoài điều kiện
chung phải có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên môn từ loại khá trở lên hoặc có bằng thạc
sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành cần tuyển.

Sau khi xét tuyển đặc cách, cơ quan nào còn chỉ tiêu sẽ tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển
kết quả học tập; kiểm tra, sát hạch phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Đối với người đăng ký dự tuyển làm giáo viên thì áp dụng
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kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành.

Theo VNExpress
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