
UY BAN NHAN DAN 
HUYN CAM XUYEN 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIfl NAM 
Bc Ip - Tr do - Hnh phüc 

      

Só:2U3/TB-UBND Cam Xuyên, ngày , thông 9 nãm 2019 

THÔNG BAO 
Tuyên dijng viên ch&c mm non nãm 2019 

Th?c hin Thông báo so 169/TB-SN\' ngày 16/8/20 19 cia So Ni vii tinh 
v vic bã sung s nguti lam vic trong các don vj Skt  nghiêp cong lap nàm 
2019. Uy ban nhân dan huyn CAm Xuyên thông báo tuyn dvng  viên chüc mAm 
non nàm 2019 nhu sau: 

I. Diu kin, d61 tu'qng du'qc diy tuyn dçtng; chi tiêu; h sr d' tuyên 
vã 1 phi xét tuyên: 

1. Diu kin và dÔi ttrçrng: 
Li. Ngu?i cô dü cac diu kin sau day khOng phân bi@ dan tc, nam nit, 

thành phân xä hôi,  tin ngu&ng, tOn giáo du'gc däng k9 dy xét tuyn: 
- Co quc tjch Vit Nam vâ cu trO tai  Vit Nam; 
- Dü 18 tuôi trO len; 
- CO Don dv tuyên vã phi&i dArg k9 dy tuyn; cO 19 !jch rO rang; 
- Dñ süc khOe d thuc hiên nhiêm vu; 
- Co bng tt nghip Trung cAp chuyên ngành k toán, tài chinh trO len. 
- Ba drnc k9 hqp dng lao dng vj tn k toán t?i  các trL ng mAm non 

cOng ip cO cM tiéu tuyn dyng trên dja bàn huyn Cam Xuyén theo Quy& djnh 
240/QD-UBND ngày 18/01/2013. 

1.2. Nhitng nguOi sau day khOng &rqc dàng k9 dy tuy4n 
- Mat hoc bj h?n  chê näng lyc hânh vi dan sy; 
- Bang bj truy cO'u trách thim hmnh sy; dang chAp hành bàn an, quyêt djnh 

v hInh su cUa Tôa an; dang bj áp dyng bin pháp x& 19 hânh chInh dim vào co' 
sO ch[ta bênh, cci sO gião dyc, tnrOng giáo dung. 

2. Clii tiêu tuyn thjng viên chñ'c: gm 19 cM tiéu ti vj tn nhân vién lam 
nhim vu h6 trq, phuc vv: 

TT Ten tru'ô'ng SO ltrq'ng Ghi cliii 
1 MAm non Cam Trung 
2 MAm non Cam Linh I 
3 MAm non CAm Lôc 1 
4 MAmnonCãmHà 1 
5 Mâm non CAm Son I 
6 MAm non CAm Thinh 1 
7 MAm non Cam Wing 1 



8 Mâm non Nam Phñc Thãng 1 1 
9 Mm non Cm Phüc 1 

10 Mm non CAm Duo'ng 1 
11 MâmnonYênHôa 2 
12 Mâm non Cam Quang 1 
13 MAm non CAm Binh 1 
14 MAmnonCamThành 1 
15 MAm non CAm Thach I 
16 MAmnonCAmVinh 1 
17 MAm non Lé Duân 1 
18 MAmnonCAmM5' 1 

Tongs6 19 

3. Ho so' diy tuyên: 
- Dan dAng k dirt  tuyên. 
- Phiêu dAng k d? tuyên. 
(co mAu kern theo) 

II. Hinh thic tuyên dyng: Vic tuyn dung vién chüc mAm non duçxc 
thvc hiên thông qua hInh thfrc xét tuyn theo quy djnh tai Ngh djnh s6 
161/2018/ND-CP ngây 29/11/2018 cüa ChInh phU. 

HI. Thb'i gian và dja diem np ho so': 
- Thôi gian thu h so tfr ngây 13/9/2019 dn ngây 14/10/2019 (thôi gian trong 

giô hành chInh). 
- Dja diem: ti Phông h9p gác 2 - UBND huyn CAm Xuyên. s6 nha 175, 

ththng Ha Huy tip, thj trAn CAm Xuyên, huyn CAm Xuyên, tinh Ha Tinh. 
To thu nhn triric  tip nhön Phik dàng k' dv tuyn. 
Trong qua trInh Ip  phiu dàng k dv tuyn nu có vAn d chin rô, dà nghj 

nguti dang ky' dç tuyn lien h vói Uy ban nhân dan huyn qua Phông NOi  vij 
huyn CAm Xuyên, s din thoi: 03293861287./. 

Noi nithn: 
- SO' Ni vii, Sà Giáo due & OT; 
- TT Van hoa — Truyên thông huyn; 
- TI Uuyn üy, II HDND huyn; 
- Chñ tich, các PCI UBND huyên; 
- PhOng NOI  vçi; PhOng Giáo & Dâo tao; 
- Dãi Iruyën thanh - Truyên hinh huyn; 
- Các truung Maui non; 
- Irang thông tin din tU huyn; 
- UBND các xã, thi trân; 
- Cáe don vi lien quan; 
- Lu'u: VT, NV. 



CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc Ip - Tv do - Hnh phñc  

ngày tháng nám ......... 

PHIEU BANG KY flU' TUYEN 

(Dciii cinh 4x6) Vi trI dçr tuyn":  
(3) 

Don vi  dy tuyn 2 :  

I. THÔNG TIN cA NHAN 

Namo N&o 
Ho va ten  

Ngây, tháng, nàm sinh  

Dan tc Ton giáo  

So CMND hoc The cAn cuOc cong dân Ngày cAp:  

Noi cãp  

s6 din thoai di dng dê báo tin  

EmaiL  

Qué quán  

HO khâu thu'&ng trfr  

Ch a hin nay (âê báo tin)  

Tmnh trçing süc khôe  , Chiu cao , Can nng:  kg 

Thãnh phn bAn than hin nay  

Trmnh do vAn hóa  

Trinh dO chuyên môn:  Loi hInh dAo to  



II. THÔNG TIN BAO TAO: 

Ngãy, tháng, 
nám cap van 
bng, chfrng 

chi 

Ten 
tru'ffng, co' 
so' dão to 

TrInh 
d van 
bng, 
chu'ng 

chi 

S6hiêu 
cua van 
bng, 

chfrng clii 

Chnyên 
nganh dao 

tao (ghi theo 
bang diem) 

Nganh 
dão 
tao 

Hlnh 
thñ'c 

dào to 

x Cp 1oi 
bang, 
chfrng 

chi 

III. MIEN THI NGO3I NUt, TIN HQC 

(ThI sinE thuØc din min thi ngoi ngit, tin hcic cAn ghi rO 1 do min thi a mirc nay) 
Mik thi ngoi ngit do:  
Min thi tin hoc do:  

IV. BANG K' D THI MON NGOAI NGU' 
(ThI sinh lra chçn và ghi rO däng k3? thi mt trong nàm thu ting Art, Pháp, Nga, 

Trung Qu6c, Dtrc hoac ngoai ngtt khác theo yêu câu cüa vj trI du tuyn. ThI sinh 
ducic min thi mon ngoi ngü không phâi din thông tin a mic nay). 
Dãng 1c dr thi ngoi ngit:  
V. DOI TUtING ISU TIEN (nêu có): 

TOi xin cam doan nhttng 1ô'i lchai trén cUa tOi là dung sr that. Sau khi nhn du'cic 
thông báo trüng tuyAn tOi sê hoàn thin h so' theo quy djnh. NAn sai act that thi k& 
qua tuyAn dvng  cüa tôi s bj co' quan có thAm quyki tuyAn dvng  hüy bô, tOi sê chju 
trách nhim triró'c pháp lut và cam kt khOng dang k tham gia kS  tuyn dçing k 
tip tai  co quan tuyn dpng./. 
Gin cIn: 

(I) Ohi dung vj tn viec lam dang k dr tuyn; 
(2) Glil dung ten cu quan, to chCrc, don vj cô chi tiëu tuyCn dvng; 
(3) Ngräi viCt phiêu tich dan X vão o ttro'ng (mg a Nam, Nfr. 

NGIXOI VIET PHIEU 
Kj2, ghi rö hQ ten) 



CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
BOc Ip - Ty do - H4nh phtic 

 rigày tháng nám 2019 

IMIN BANG Kt DV TUYEN VIEN CHTIC 

Hp và ten: Nam, Nü: 
Ngày sinh:  

Quê quán:  
HO khâu thumg trü:  
Ch6âhinnay:  
Din thoai lien lac:  
Dântôc  
Trinh do và chuyên ngành dào tao:  
Dôi tirqng iru tiên (nêu có):  

Sau khi nghiên cü'u di&u kin dang k dir tuyn viên chüc cUa Uy ban nhân dan 
huyn CAm Xuyên tôi thAy có dü diu kin d tham dir k3' xét tuyn viên chat a vj 
trI vic lam Nhân viên h try, phc vu. 
Chüc danh ngh nghip viên chat: Nhân viên h try phuc vu. 

Vi vây, tôi lam dun nay dang k dir tuy&n giáo viên theo thông báo cüa TiJy ban 
nhân dn huyn CAm Xuyên. 
Nêu trüng tuyên tôi së chap hành các quy djnh cüa Nhà nuó'c và cUa co quan, don 
vj có thAm quyn tuyn di,ing, chAp hành sçï phãn công, b tn cong tác cüa Uy ban 
nhãn dan huyn CAm Xuyên. 
Tôi gài kern theo don nay, gm: 

Tôi cam doan thông tin trén don dir tuyn cña tôi là dung sr tht. Nêu sai sr that, 
kt qua tuyn ding cüa tôi hüy bô và tôi chju trách nhim truOc pháp lut./. 

KINH BUN 
(Kj) vii ghi rö hQ ten) 
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