UY BAN NHAN DAN
HUYN DAKRONG

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tiy do - Hinh Phác

soA1 /TB-UBND

Dakróng, ngày ftháng nãm 2019

THÔNG BAO
Tuyn diing viên chwc sir nghip giáo dtic nãm h9c 2019-2020
Can cü Cong van s 414/SNV-CCVC ngày 04/7/2019 cüa Giám dc Si
Ni vi tinh Quâng Trj ye vic thông nhât
luçing, chüc danh xét tuyn viên
chirc sir nghip giáo dc cüa IJBND huyn Dakrông näm h9c 2019-2020,
UBND huyn Dakrông thông báo tuyên diing viên chirc sir nghip giáo diic näm
h9c 20 19-2020 nhix sau:
I. S lirçrng, ch(rc danh, trInh d dào tio:
1. Tng chi tiêu tuyên dyng: 58 chi tiêu
2. Chfrc danh cn tuyên vã yêu cu trInh d dào to:
2.1. Giáo viên Van hóa Tiu h9c: 04 chi tiêu. Yêu cu trInh do dào tao:
Tot nghip Cao däng trâ ten chuyên ngành Sir phm Tiêu h9c.
2.2. Giáo viên Toán hQc: 02 chi tiêu. Yêu cu trInh dO dào tio: T&
nghip Cao dàng tr& len chuyên ngânh Six phim Toán hoc.
2.3. Giáo viên Sinh hQc: 02 chi tiêu. Yêu cu trInh dO dào tao: T&
nghip Cao däng trâ len chuyên ngành Six pham sinh hçc.
2.4. Giáo viên tin h9c: 02 chi tiêu. Yêu cãu trInh ct dào tao: Tot nghip
Cao däng trâ len chuyên ngành Six phm tin.
2.5. Giáo viên Da 15k: 01 chi tiêu. Yêu cAu trmnh dO dào tao: T6t nghiêp
Cao dàng trâ len chuyên ngành Six phm dja 1.
2.6. Giáo viên Hóa h9c: 01 chi tiêu. Yêu cãu trInh d dào tao: T& nghip
Cao däng tr& len chuyên ngành Six phm hóa h9c.
2.7. Giáo viên Cong ngh: 03 chi tiêu. Yêu câu trInh d dào tao: T&
nghip Cao däng trO len chuyên ngành Six pham Cong ngh.
2.8. Giao vien Mam non: 42 chi tieu. Yeu cau trinh do dao tao: Tot
trâ len chuyen ngành Six phm Mâm non.
nghip Trung
2.9. Nhân viên COng ngh thông tin: 01 chi tiêu. Yêu cu trInh d dào
tao: T& nghip Dai hçc trä len chuyên ngành Cong ngh thông tin, Tin h9c.
* Diii vói các vi' in' giáo viên: Nu ngtthi tot nghip các tru&ng dai hQc,
cao d.ng khác (ngoài six pham) có chuyên mon dào tao phü hqp nhu câu tuyên
diving thI phái có chi'rng chi nghip v1i six ph?m theo dung quy djnh cüa B giáo
diic vàDào tao.
* Yêu cu v trInh d ngoi ngü: Co trInh d ngoai ngr bc 1 theo quy
djnh tai Thông tix 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 cüa B Giáo dic và
Dào tao (hoc ti.rcrng chrang).
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* Yêu cu v trInh d Tin hQc: Co trinh d tin hçc
dat chu.n k5 näng si'r
ding cong ngh thông tin ca bàn theo quy djnh t?i Thông t.r 03/2014/TTB ITrI ngày 11/3/2014 cUa Bô Thông tin và Truyên thông (hoc tlxang dixang).
II. Phtro'ng thtrc xét tuyn
Xét tuyn dic bit tnràc, sau do xét tuyn viên chrc bInh thng nu cOn
chi tiêu a vi trI can tuyên.
NMng ngithi disçic tham di;r xét tuyn dc bit là ngi.rii t& nghip dai hc
six pham h chInh quy (dôi v&i các vi tn giáo viên), dai h9c chInh quy dôi vâi
các vi trI cOn lai và phâi dam báo mt trong các diêu kin sau:
- Di tixçlng theo quy djnh t?i Diu 2, Nghj djnh 140/201 7/ND-CP ngày
05/12/20 17 cüa ChInh phü ye chInh sách thu hOt, tao nguôn can b tü sinh viên
tot nghip xuât sac, can b khoa hçc tré.
- D6i tuçlng theo quy djnh tai dim 1, khoân 7, Diu 2, Nghj djnh
161/2018/ND-CP ngày 29/11/20 18 cOa ChInh phO sàa dOi, bô sung mt sO quy
djnh ye tuyên dicing cong chrc, viên chi'rc, nang ngch cong chirc, thäng hang
viên chüc và thi;rc hin chê d hqp dông mt sO loai cong vic trong ca quan
hành chInh nhà nw9c, dan vj si;r nghip cOng lip.
* Ill. H so' diy tuyn: Nguäi tharn gia di;r tuyên np phiu däng k di;r
tuyên theo mu quy djnh tai Nghj djnh so: 140/2017/ND-CP ngày 05/12/2017 và
Nghj djnh 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018.
IV. Thôi gian, d!a dim np hI so' và 1 phi dr tuyên
1. Di vài di tuçlng thuc din tham gia xét tuyn dc bit: H sa np tai
PhOng Ni vi;ihuyn Dakrông, kê tir ngày t3/ /20 19 den hét ngàyl.t/ .9 /2019.
L phi xét tuyên: 500.000 dJngthi.
2. Dôi vài dôi tl.rçlng thuc din xét tuyn tr do: H sa np tai PhOng Ni
vi;i huyn Dakrông, kê tr ngày4//2019 den hêt ngàyA?-/I°/2019. L phi xét
tuyên: 400.000 dlngithi.
Mci chi tit xin lien h PhOng Ni vi huyn Dakrông dé di.rçc hithng dn
ci;i the, so din thoai 02333 886575.
]Vo'i ,zI,ln:

1.M-LJY BAN NHAN DAN
I1U TICH
,

- S N,i vu; (báo cáo)
- Thtr&ng trirc Huyn üy; (báo cáo);
- Thung tn,rc HDND huyn (Báo cáo);
- CT, Các PCT UBND huyn;
- CVP, PVP HDND-UBND huyn;
- Phông NOi vi;
- Phông GD&DT;
- Dài PT-TH Quang Trj (dua tin);
- Trang thông tin dintCr cüa huyn;
- UBND các xA, thj trân;
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