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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

 

Số: 97/TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hương Khê,  ngày 06 tháng 9 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên bậc học mầm non năm 2018 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 04/9/2018 của UBND huyện 

về tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học mầm non năm 2018; UBND huyện 

Hương Khê thông báo như sau: 

I. Số lƣợng, cơ cấu vị trí việc làm và điều kiện đăng ký dự tuyển:  

1. Số lƣợng, cơ cấu vị trí việc làm:  19 chỉ tiêu.  

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: 

1. Điều kiện chung: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

 - Có đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định), có lý lịch rõ ràng; 

 - Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng; 

 - Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên; 

 - Có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; không bị dị tật, nói ngọng, nói lắp. 

2. Tiêu chuẩn chức danh dự tuyển: 

- Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

Người tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy loại giỏi, người có trình độ 

thạc sỹ sư phạm mầm non; người có kinh nghiệm công tác (giảng dạy bậc học 

mầm non) được UBND huyện bố trí việc làm theo Quyết định số 3604/QĐ-

UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh có đủ thời gian công tác từ 36 tháng 

trở lên tính từ ngày nộp hồ sơ; người (giáo viên) có kinh nghiệm công tác ở bậc 

học mầm non đang được bố trí hợp đồng từ thời điểm Thông tư số 11/2009/TT-

BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực trở về trước 

(trước 23/6/2009). 

- Về trình độ ngoại ngữ, tin học: 

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với 

những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; 

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy 

định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
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Lưu ý: Trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn mới thì 

được chấp nhận các chứng chỉ theo quy định cũ và phải cam kết hoàn thành 

chứng chỉ tiêu chuẩn mới trong thời hạn 02 năm sau khi được tuyển dụng. 

3. Những ngƣời sau đây không đƣợc đăng ký dự tuyển: 

 Những người đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mất 

năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp 

hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; mắc 

các tệ nạn xã hội; vi phạm Pháp luật của nhà nước hoặc bất kỳ một hình thức kỷ 

luật nào. 

II. Hồ sơ dự tuyển  

 1. Hồ sơ gồm: Người đăng ký dự tuyển phải làm 01 bộ hồ sơ nộp trực 

tiếp tại Ủy ban nhân dân huyện (qua Tổ thu nhận hồ sơ). Hồ sơ dự tuyển gồm: 

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 

15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ); 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong 

thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí 

dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng 

do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng 

Việt (thí sinh đào tạo theo hệ thống tín chỉ, yêu cầu điểm trung bình chung học 

tập phải được quy đổi ra thang điểm 10 do cơ sở đào tạo chứng nhận). 

- Đối với những người đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc đồng 

ý cho hợp đồng lao động: Bản đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị về quá 

trình công tác; Hợp đồng lao động, Bản sao sổ BHXH có chứng thực. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện cấp trong thời hạn 

60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức 

(nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

Các thành phần hồ sơ trên được bỏ vào túi đựng hồ sơ, kèm theo hai 

phong bì có dán tem, 02 ảnh cỡ 4 x 6, ghi địa chỉ người dự tuyển ở phần nơi 

nhận. Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.  

Khi nộp hồ sơ, thí sinh mang theo bản gốc để đối chiếu. 

* Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đúng 01 vị trí việc làm có chỉ 

tiêu giao tại huyện. 

2. Một số quy định khi thu, nộp hồ sơ: 

 - Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp chuyên 

ngành đào tạo phù hợp chỉ tiêu dự tuyển. 
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 - Mỗi cá nhân chỉ được sử dụng 01 (một) bằng tốt nghiệp kèm bảng điểm 

của văn bằng đó để dự xét tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm của 01 (một) chỉ 

tiêu. 

- Khi nộp hồ sơ thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để kiểm tra, 

đối chiếu; không nhận hồ sơ người đi nộp thay. 

III. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách. 

IV. Địa điểm, thời gian, quy định về thu nhận hồ sơ:  

1. Địa điểm: Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê, địa chỉ: 

Số 1, đường Mai Phì, tổ dân phố 5, Thị Trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Thời gian thu hồ sơ: Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ bắt đầu từ 

ngày 10/9/2018 đến hết ngày 21/9/2018 (trong giờ hành chính). 

 V. Lệ phí tuyển dụng: 500.000đ (theo quy định tại Thông tư số 

228/2016/TTLT-BNV-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính). 

Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử huyện Hương Khê, 

địa chỉ: www.huongkhe.gov.vn và niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả của huyện, Phòng Nội vụ, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, 

Trung tâm giao dịch một cửa UBND các xã, thị trấn. 

Giao Phòng Nội vụ là đơn vị thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, giải đáp 

các thắc mắc của công dân, tổ chức. 

Trên đây là thông báo về việc thu nhận hồ sơ tuyển dụng đặc cách viên 

chức giáo viên bậc học mầm non năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê 

thông báo để các cá nhân đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ dự tuyển. Mọi thông 

tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 02396.278.999./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Sở GD&ĐT;                                         (để báo cáo) 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn; 

- Đài TT-TH huyện (để đưa tin); 

- Phòng VHTT (đăng trên Trang TT điện tử huyện); 

- UBND các xã, thị trấn (để niêm yết); 

- Gửi: Văn bản giấy và điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Huấn 

 

http://www.huongkhe.gov.vn/
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