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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG 

Số:   384  /TB-UBND  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Tuy Phong, ngày  25  tháng  11  năm 2022 
                       

THÔNG BÁO 

Về tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 3543/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND huyện 

Tuy Phong về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên các bậc học 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022, 

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong thông báo tuyển dụng viên chức giáo 

viên năm 2022, cụ thể như sau: 

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: 

a) Có quốc tịch Việt Nam; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận trên 

06 tháng. 

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;  

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;  

d) Có lý lịch rõ ràng; chấp hành pháp luật nhà nước. 

đ) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; 

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể: 

- Đối với người dự tuyển đăng ký dự tuyển vị trí việc làm “Giáo viên mầm 

non”: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Giáo dục mầm non trở lên. 

- Đối với người dự tuyển đăng ký dự tuyển vị trí việc làm “Giáo viên tiểu 

học theo từng bộ môn giảng dạy”: Có bằng tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành 

cần tuyển. Nếu có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp nhưng không thuộc ngành 

đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

- Đối với người dự tuyển đăng ký dự tuyển vị trí việc làm “Giáo viên trung 

học cơ sở theo từng bộ môn giảng dạy”: Có bằng tốt nghiệp Đại học các chuyên 

ngành cần tuyển. Nếu có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp nhưng không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức 

a) Không cư trú tại Việt Nam; 

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành 

xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ 

sở giáo dục bắt buộc. 
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II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

Nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở tại các đơn vị trường học thuộc UBND huyện năm 2022: 420 chỉ 

tiêu, trong đó: 

1. Giáo viên mầm non: 179 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục I).  

2. Giáo viên tiểu học theo từng bộ môn giảng dạy: 187 chỉ tiêu. Trong đó: 

- Môn Văn hóa: 112 chỉ tiêu. 

- Môn Tiếng Anh: 26 chỉ tiêu. 

- Môn Tin học: 16 chỉ tiêu. 

- Môn Giáo dục thể chất: 15 chỉ tiêu. 

- Môn Âm nhạc: 10 chỉ tiêu. 

- Môn Mỹ thuật: 8 chỉ tiêu. 

(chi tiết tại Phụ lục II). 

3. Giáo viên trung học cơ sở theo từng bộ môn giảng dạy: 54 chỉ tiêu. 

- Môn Văn học: 07 chỉ tiêu. 

- Môn Lịch sử: 02 chỉ tiêu. 

- Môn Địa lý: 04 chỉ tiêu. 

- Môn Tiếng Anh: 07 chỉ tiêu. 

- Môn Giáo dục công dân: 03 chỉ tiêu. 

- Môn Toán học: 05 chỉ tiêu. 

- Môn Vật lý: 05 chỉ tiêu. 

- Môn Sinh học: 04 chỉ tiêu. 

- Môn Tin học: 03 chỉ tiêu. 

- Môn Công nghệ: 03 chỉ tiêu. 

- Môn Giáo dục thể chất: 04 chỉ tiêu. 

- Môn Âm nhạc: 05 chỉ tiêu. 

- Môn Mỹ thuật: 02 chỉ tiêu. 

(chi tiết tại Phụ lục III). 

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển. 

b) Bản photo văn bằng chuyên môn, bảng điểm học tập, chứng bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm.  

c) Bản photo chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp (nếu có); 

d) Giấy chứng nhận thuộc các đối tượng ưu tiên theo quy định (nếu có); 

e) Bản in quá trình tham gia Bảo hiểm xả hội có xác nhận của cơ quan Bảo 

hiểm xã hội; 

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phí dự tuyển  

a) Tiếp nhận Phiếu và hồ sơ đăng ký dự tuyển: 
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- Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) và các hồ 

sơ có liên quan trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Tuy Phong và 03 bì thư có dán 

tem, trên bì thư ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận. 

- Những lưu ý dành cho người đăng ký dự tuyển, cụ thể: 

+ Phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính 

đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin 

trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, 

giả mạo thông tin sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

+ Chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 vị trí việc làm cần tuyển trong một kỳ 

tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm 

cần tuyển trở lên thì sẽ không đưa vào danh sách thí sinh dự tuyển. 

b) Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên 

chức, cụ thể: 

- Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/ thí sinh. 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/ thí sinh. 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/ thí sinh. 

Phòng Nội vụ sẽ nhận phí dự tuyển từ các thí sinh tham gia dự tuyển sau khi 

có quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi vòng 2. 

c) Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

- Thời gian tiếp nhận Phiếu và hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 25/11/2022 

đến hết ngày 25/12/2022. 

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu và hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ 

huyện Tuy Phong. 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG 

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau: 

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển 

được tham dự vòng 2. 

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

a) Hình thức thi: Thi viết. 

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

c) Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề). 

d) Thang điểm thi viết: 100 điểm. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

- Tiếp nhận Phiếu và hồ sơ đăng ký dự tuyển; 

- Hướng dẫn người đăng ký dự tuyển đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm phù 

hợp và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.  

  - Tổng hợp danh sách người đăng ký dự tuyển và gửi về Ban kiểm tra 

phiếu đăng ký dự tuyển. 
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2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Niêm yết công khai Thông báo này tại cơ quan; 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn người đăng ký dự tuyển đăng ký dự 

tuyển ở vị trí việc làm phù hợp và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng quy 

định. 

3. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh truyền hình huyện 

Tiến hành phát sóng trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện các nội 

dung theo Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên trong 03 kỳ phát sóng liên 

tục để mọi người quan tâm biết, đăng ký dự tuyển. 

4. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Đăng tải nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên trên Trang 

thông tin điện tử huyện để mọi người quan tâm biết, đăng ký dự tuyển. 

5. UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và chỉ đạo thông báo trên hệ 

thống Đài Truyền thanh của địa phương mình các nội dung theo Thông báo tuyển 

dụng viên chức giáo viên để mọi người quan tâm biết, đăng ký dự tuyển. 

6. Các đơn vị trường học thuộc UBND huyện 

Niêm yết công khai Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên tại đơn vị 

mình để mọi người quan tâm biết, đăng ký dự tuyển. 

Tất cả nội dung liên quan đến tuyển dụng viên chức giáo viên được đăng 

trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Tuy Phong tại địa chỉ:  

tuyphong.binhthuan.gov.vn. Trường hợp có vướng mắc liên hệ qua số điện thoại: 

0252.385.1129 gặp đồng chí Thạch để được hướng dẫn. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và những người 

quan tâm được biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Sở Nội vụ; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo;   

- Trường Cao đẳng Cộng đồng; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;                                            

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Các đơn vị trường học thuộc UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử của huyện; 

- PVP.HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT, CV. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Hồng Sơn 

 
 

 

 

                                                                                     

http://www.tuyphong.binhthuan.gov.vn/

		2022-11-25T09:54:09+0700
	Việt Nam
	Dương Hồng Sơn<sondh@tuyphong.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-11-25T09:54:18+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong<tuyphong@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




