
 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:            Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 3  năm 2023 
 

THÔNG BÁO  

Bổ sung nội dung phần thi viết  

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

Giáo dục và Đào tạo đợt 1, năm 2023 

 

Ngày 20/02/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 434/TB-

SGDĐT về việc thông báo nội dung danh mục tài liệu phần thi viết, kỳ thi tuyển 

chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Sở, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo đợt 1, năm 2023; 

Căn cứ văn bản QPLP của Bộ GDĐT và buổi họp ngày 27/03/2023 của 

Ban ra đề thi đề nghị bổ sung thêm danh mục tài liệu liên quan, cụ thể: 

- Thông tư số 13/2022/BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 

2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo; 

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung 

học phổ thông. 

Trên đây là danh mục bổ sung phần thi viết, Kỳ thi tuyển chức danh lãnh 

đạo, quản lý ở cơ quan Sở, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 1, năm 

2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Đài PTTH tỉnh, Báo BRVT; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-403454.aspx
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