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THÔNG BAO 
Tuyn diing giáo viên tiêu h9c nãm 2019 

Thrc hin Cong van s 5780/UBND-NC1  ngày 30/8/2019 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic tuyên dirng giáo viên, Cong van so 1369/SNV-CCVC ngày 
30/9/20 19 cüa S Ni vi ye vic thông nhât Co CâU tuyên dçtng giáo viên tiêu h9c, 
Cong van so 1686/SGDDT-TCCB ngày 30/9/2019 cüa S& Gino dc và dào to ye 
vic cho kiên ye co câu tuyên diing giáo viên tiêu h9c. Uy ban nhân dan huyn 
Cm Xuyên thông báo tuyên diing giáo viên tiêu h9c nàm 2019 nhu sau: 

I. Diêu kin, ctôi tirçrng thrçrc dr tuyên; chi tiêu; ho so' dr tuyên và 1 phi 
xét tuyên: 

1. Diêu kin vã aôi tu'qng: 
1.1. Ngu'i có dü các diêu kin sau day không phân bit dan tc, nam nti, 

thành phân xã hi, tin nguO'ng, ton giáo duçc dàng k dr xét tuyn: 
- Co quôc tjch Vit Nam và Cu trü tii Vit Nam; 
- Dü 18 tuôi trô'lên; 
- Co do'n dàng k và phiêu dãng k dir tuyên; có 1 ljch rO rang; 
- Dü süc khóe dê thuc hiên nhiêm vu; 
- Co bang tot nghip Trung cap tth len, chuyên ngành ci th nhu sau: 
+ Dôi vâi giáo viên dty van hóa: Chuyên ngành su phm Tiu h9c. 
+ Dôi vii giáo viên dy tin h9c: Chuyên ngành su phm Tin; Su phm tin toán; 

su phim tin 1. 
+ Dôi vói giáo viên dy the dic: Chuyên ngành su phtm th diic — th thao; su 

phm Giáo d1ic the chat, su phm the diic — doàn di. 
1.2. Tiêu chuân chirc danh ngh nghip ye trInh d ngoti ngtt, trInh d tin 

h9c giáo viên tiêu h9c hang IV: 
- Co trInh d ngo1i ngcr bc 1 theo quy djnh ti Thông tu s 01/2014/TT- 

BGDDT ngày 24/01/2014 cüa Bô Giáo diic và Dào tto ban hành Khung nàng 1irc 
ngoi ngtr 6 bc dung cho Vit Nam hoc có chüng chi tiCng dan tc di vói 
nhtfrig vj tn vic lam yêu cu si.:r ding ting dan tc; 

- Co trInh d tin h9c dt chun k5 nàng sir dçing cong ngh thông tin co bàn 
theo quy dnh tai  Thông tu so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cüa B Thông tin 
và Truyên thông quy djnh Chuân k5 nang si:r diing cong ngh thông tin. 

2. Nhmg ngu?i sau day không ducc dàng k dir tuyên 
- Mat hotc bj hn chê näng lirc hành vi dan sT; 

- Dang bj truy cu'u trách nhim hInh sir; dang chap hành bàn an, quyêt djnh 
v hinh sir cüa Tôa an; dang bj áp diing bin pháp xir l hành chInh dim vào co sO' 
chüa bênh, CO SO giáo dc, truO'ng giáo duO'ng. 

2. Clii tiêu tuyên ding: 50 chi tieu ti vj tn giáo viên tiêu h9c (chüc danh 
giáo viên tieu h9c hang IV), the nhu sau: 

2.1. Giáo viên dy van hóa tieu h9c: 43 chi tiêu. 
2.2. Giáo vien dy tin h9c: 04 chi tiêu. 
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2.3. Giáo viên dy th ditc: 03 chi tiêu. 
3.Hlisordrtuyn: 
-Dcindängkdutuyen. 
- Phiu dng k dii tuyên. 
(co mu kern theo) 
ThI sinh np phiu dãng k dir tuyên vào vj trI phü hçip vói chuyên ngành 

dào tto cüa mInh và hoàn toàn chju trách nhim ye thông tin trên phiêu dãng k 
dir tuyn cüa mInh. 

Sau khi có ket qua trüng tuyên, ngui trüng tuyên phãi den UBND huyên 
Cm Xuyên dê xuât trInh ban chInh các van bang, chi1rng chi, ket qua h9c tip, dôi 
tucing uu tiên theo yêu câu cüa vj tn tuyên diing dê hoàn thin ho sG tuyên d1ing 
theo quy djnh và k hcp dông lam vic. 

Trtrông hcip ngu?iii truing tuyên không hoân thin dü ho s dir tuyn theo quy 
dnh hoc có hành vi gian 1n trong vic kê khai Phiêu däng k di,r tuyn hoc 
UBND huyn phát hin nguôi trüng tuyên sfr dicing van bang, chirng chi không 
dung quy djnh thI ngui Chü tjch LJBND huyên có thâm quyên tuyn dirng viên 
chüc ra quyêt djnh hüy kêt qua trüng tuyên. 

Tnthng hçip Co hành vi gian 1n trong vic kê khai Phiu däng k di,r tuyn 
hoc UIBND huyn phát hin ngui trüng tuyên sir diing van bang, chirng chi 
không dung quy djnh thI UBND huyn thông báo cong khai trên phuang tin 
thông tin dai  chiing hoc trên trang thông tin din ti:r cüa huyn Cm Xuyên va 
không tip nhn Phiêu dãng k dir tuyn trong mt k' tuyên diing tiêp theo. 

- L phi thi tuyên 500.000 dOng/nguôi. 
II. HInh thüc tuyên dtjng: Vic tuyên diing giáo viên tiu h9c duçc thirc 

hin thông qua hInh thurc thi tuyên theo quy dnh Nghj djnh sO 161/201 8/ND-CP 
ngây 29/11/2018 cüa Chinh phü. 

III. Thin gian Va dja diem np ho so: 
- Thii gian thu ho sa tr ngãy 03/10/2019 den ngày 01/11/2019 (thôi gian trong 

gi hành chInh). 

- Da diem: t?i PhOng h9p gác 2 - UBND huyn Cam Xuyên. So nha 175, 
duO'ng H Huy tip, thj trân Cam Xuyên, huyn Cam Xuyên, tinh Ha Tinh. 

T thu nhn trirc tiêp nhn Phieu däng k dir tuyên. Thông báo nay thay the 
Thông báo so 2307/TB-UBND ngày 19/9/20 19 cüa UBND huyn. 

Trong qua trInh 1p phiu däng k di,r tuyn neu có vn d chua rO, d nghj 
ngui dang k di,r tuyn lien h vOi Uy ban nhân dan huyn qua Phông Ni vu 
huyn Cm Xuyen, sO din tho?i: 0239386 1287./. 
Noinhân: 
- S& Ni vii, SO' Giáo due & DT; 
- TI van hóa — truyên thông huyn; 
- TI Huyn Oy, TT HDND huyn; 
- Chô tjch, các PCT UBND huyn; 
- PhOng Ni vii; PhOng Giáo & Dao tao; 
- Các truOng tiOu h9c; 
- Trang thông tin dintü huyn;

- L - UBND các xA, thj trân; -'.---' ang Niit 
- Các don vj liOn quan; 
- Luu: VT, NVjL 


	Page 1
	Page 2

		2019-10-02T17:17:02+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên<ubcamxuyen@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




