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THÔNG BAO
•A
Tuyen diing vien chuc si nghiçp giao dic nam hçc 2018-2019
X

Can c1r Cong van so 1 6OISNV-CCVC ngây 19/3/2019 cüa Giám dc Sâ
Ni v11 tinh Quáng Trj ye vic thông nhât sO lugng, chirc danh xét tuyên viên
chüc sir nghip giáo dic cüa UBND huyn Dakrông nàm h9c 2018-2019,
UBND huyn DakrOng thông báo tuyên diing viên chüc sir nghip giáo dic näm
h9c 2018-20 19 nhix sau:
I. S ltrçrng, chü'c danh, trInh d dào tio:
1. Tng chI tiêu tuyn diing: 50 chi tiêu
cu trInh d dào tio:
2. Chn'c danh cn tuyn Va
2.1. Giáo viên Van hóa Tiêu h9c: 08 chi tiêu. Yêu câu trInh do dào tao:
Tot nghip Cao däng trâ len chuyên ngành Sij pham Tiêu h9c.
2.2.Giáo viên Ting anh: 06 chi tiêu. Yéu câu trInh d dào tao: T&
nghip Cao dàng tr& len chuyên ngành Six phm Tiêng anh.
2.3. Giáo viên The dyc: 09 chi tiêu. Yêu cu trInh d dào tio: Tot nghip
Cao dang tth len chuyên ngành Six pham The diic.
2.4. Giáo viên Toán h9c: 04 chi tiêu. Yêu câu trInh dO dào tao: T&
nghip Cao däng tr& len chuyên ngành Six phm Toán hçc.
2.5. Giáo viên Sinh hçc: 01 chi tiêu. Yêu câu trinh d dào tao: T&
nghip Cao dãng tth len chuyên ngành Six phm sinh h9c.
2.6. Giáo viên tin h9c: 08 chi tiéu. Yêu c&u trInh d dào tao: T& nghip
Cao ding trâ len chuyên ngành Six phm tin.
2.7. Giáo viên ngir van: 02 chi tiêu. Yêu câu trInh d dào tao: Tot nghip
Cao däng tth len chuyên ngành Six phm ng van.
2.8. Giáo viên Oja 1: 01 chi tiêu. Yéu cu trInh d dào tao: Tt nghip
Cao dng trâ len chuyên ngành Six phm dja l.
2.9. Nhân viên k toán: 08 chi tiêu. Yêu câu trInh d dão tao: 16t nghip
Trung cp trâ len chuyen ngành kê toán.
2.10. Nhãn viên Van thir, thu qu5r: 03 chi tiêu. Yêu câu trInh d dào tao:
Tot nghip Trung cap tr& len chuyên ngành Van thix, quán trj van phông, kê
toán.
* DEi vó1 các vf Er,' giáo viên: Nu ngl.räi t& nghip các tn.thng dai h9c,
cao dAng khác (ngoài six pham) có chuyên mon dào tao phü hçp nhu cau tuyên

diing thI phâi có chirng chi nghip vii six phm theo dung quy djnh cüa Bô giáo
due và Dào tao.
II. Phtro'ng thu'c xét tuyn
Xét tuyn dc bit tri.róc, sau do xét tuyn viên chrc bInh thixäng nu cOn
chi tiêu & vi trI can tuyên.
Nhüng nglx&i diiçic tham di,r xét tuyn dc bit là ngi.thi t& nghip d.i h9c
six phim h chInh quy (doi vài các vi tn giáo viên), di hçc chInh quy dôi v&i
các vi tn cOn lti và phái dam báo mt trong các diêu kin sau:
- Di tixqng theo quy djnh tai Diu 2, Nghj djnh 140/201 7/ND-CP ngày
05/12/2017 cüa ChInh phü ye chInh sách thu hut, to nguôn can b tü sinh viên
tot nghip xuât sac, can b khoa hçc tré.
- Di tixqng theo quy djnh ti dim 1, khoán 7, Diu 2, Nghj djnh
161/2018/ND-CP ngày 29/11/20 18 cüa ChInh phi:i süa dôi, bô sung mt so quy
djnh ye tuyên ding cong chirc viên chi'rc, nâng ngch cong chrc, thang hang
viên chüc và thrc hin chê d hqp dOng mt so 1oi cOng vic trong co quan
hành chinh nhà nithc, don vj sir nghip cong lap.
III. H so' dir tuyn: gu?ñ tharn gia d1r tuyên np phiu dang k dr
tuyên theo mâu quy djnh ti Nhj djnh so: 140/2017/ND-CP ngày 05/12/20 17 và
Nghj djnh 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018.
IV. ThOi gian, dja dim np h so' và 1 phi dr tuyn
1. Di vói di ti.rqng thuc din tham gia xét tuyn ctc bit: H so np ti
PhOng Ni vii huyn DakrOng, ê tü ngày 03/5/20 19 den hêt ngày 13/5/20 19. L
phi xét tuyên: 500.000 &ngi.thi.
2. Di v&i dôi tilçmg thu?c din xét tuyn tr do: H so np ti PhOng Ni
vii huyn DakrOng, kê ti'r ngày 15/5/2019 den hét ngày 13/6/2019. L phi xét
tuyên: 400.000 &ngi.thi.
M9i ehi tiêt xin lien h PhOng Ni vii huyn Dakrông d di.rqc hu&ng dn
eii the, so din thoai 02333 886575. —
Noi n/i mn:

T.M UY BAN NHAN DAN
CHU T!CH

- SâNi vi; (báo cáo)
- Thuing trUc Huyn üy; (báo cáo);
- Thung trrc I-IDND huyn (Báo cáo);
- CT, Các PCT UBND huyn;
- CVP, PVP HDND-UBND huyn;
- Phông Nii vi,i;
- Phông GD&DT;
- Dài PT-TH Quãng Trj (dua tin);
- Trang thông tin din tCr cüa huyn;
- UBND các xA, thj trn;
- Ltru VT-"
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