
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN DAK GLONG Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Sô: 11B-UBND Dák Glong, ngày  oz-tháng 6 näm 2021 

THÔNG BAO 
V vic tuyn ding viên chü'c giáo viên nãm 2021 

Can ct'r K hotch s 75/KH-UBND ngày 07/5/2021 cüa UBND huyn Däk 
Glong ye vic tuyên ding viên chirc giáo viên nàm 2021; 

Can cü Cong van s 705/SNV-TCCCVC ngày 01 tháng 6 nàm 2019 cüa Si 
Ni vi tinh Dk Nông ye vic thông nhãt Ké hoch tuyên diing viên chrc cüa 
UBND huyn Däk Glong näm 2021; 

Uy ban nhãn dan huyn Dk Glong thông báo tuyn ding viên chüc giáo 
viên nàm 2021 nhu sau: 

1. ChI tiêu tuyn diing. 
- Tng chI tiêu tuyn diing vien cht'rc giáo viên nàm 2021 cüa các dan vj 

trung hc trirc thuc Uy ban nhân dan huyn Dàk Glong là: 41 chi tiêu, cii the nhu 
sau: 

A 9 •A A a) Vien chuc bic Mam non hang III: 04 chi t.eu, ci,i the: 
- Trix&ng MG Quàng Hôa: 03 giáo viên; 

- Trithng MG Hoa Pa Lang: 01 giáo viên. 
A 9 •A A b) Vien chuc bc Tieu h9c hing III: 28 chi tieu, ci1i the: 

- Trueing TH và THCS Trn Quc Toãn (bc Tiu h9c): 01 giáo viên; 

- Trumg TI-I L Tr Trçng: 02 giáo viên; 

- TrLr&ng TH và THCS Vö Thj Sáu (bc Tiu hçc): 01 giáo viên; 

- Tnring PTDTBT-TH Vu A DInh: 8 giáo viên; 

- Tnrô'ng TH La Van Cu: 10 giáo viên; 

- Tnrng TH Nguyn Ba Ngçc: 05 giáo viên; 

- Tnring TH Na Trang Lang: 01 giáo viên; 

c) Viên chü'c bc Trung h9c co s& (bao gIm giáo viên hing III: 09 chi 
tiêu, cii th: 

- Trucng PTDTBT-THCS Dk RMäng: 02 giáo viên; 

- Tnr?ing THCS Dk Nang: 04 giáo viên; 

- Trung TH và THCS Trn Quc Toàn (bc THCS): 01 giáo viên; 

- Tru&ng THCS Quãng Hôa: 01 giáo viên; 
- Tnrng THCS Chu Van An: 01 giáo viên. 

2. Yêu cu tuyn diing theo tung vj trI vic lam 
- Theo K hoach  s 75/KH-UBND ngày 07/5/2021 cüa UBND huyn Dk 

Glong ye vic tuyên ding vién chi'rc giáo viên näm 2021 
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A 3. Ho sv dang ky tuyen diing 
- H so duçic phát hành ti UBND huyn D.k Glong (thông qua phông 

Ni vu). 

- Mi thI sinh däng k dir tuyn giáo viên phài np 01 (met) bt h so, 
gôm các thành phân sau: 

+ Phiu dàng k dir tuyn; 

+ Bàn sao cong chüng cüa các rninh chirng thuc di tuçing uu tiên trong 
tuyên ding (neu co). 

+ 04 Phong bI có dan tern, ghi rô dja chi và s din thoi cüa ngui nhn, 
tru&ng hçp dja chi cüa ngi.thi nhn không phâi là ngithi dir tuyên thI phâi ghi rô 
them h9 ten cüa ngithi dir tuyên và vj trI d tuyên. 

*Lz  

- Ngui dàng k dr xét tuyn phãi chju hoàn toàn trách nhim truóc pháp 
1ut ye tInh hqp pháp kê khai trong Phiêu däng k dii tuyên. Các tmng hçip trng 
viên trüng tuyên không hoàn thin dü ho so d tuyên theo quy djnh hoc có 
hành vi gian 1n trong vic ké khai Phiéu dang k dr tuyên së bj hüy két qua 
tuyên dung và xü 1 theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

- Ngthi dàng k dir xét tuyn không duçc bô sung các giây ti xác nh.n 
chê d uu tiên sau khi dã cong bô kêt qua tuyên dicing. 

- Ngu?ñ däng k dir xét tuyn chi duçic däng k dir tuyên vào 01 vj trI vic 
lam tai môt don vi, nêu däng k d1r tuyên cüng mOt  vj trI vic lam tai  hai don vj 
khác nhau trong huyn s bj xóa ten trong danh sách dr tuyên ho.c buy kêt qua 
xét tuyên. 

- Sau khi có thông báo cong nhn kt qua tning tuyn, nglzi trüng tuyn 
phài den UBND huyn (thông qua phông Ni vi) dê xuât trInh bàn chInh các 
van bAng, chüng chi, két qua hçc tap,  dôi tuçYng iju tiên (nêu co) ... theo yêu cau 
cüa vi trI tuyên ding dê hoàn thin ho so tuyên ding theo quy djnh. 

- Không nhn Phiu dang k dr tuyn di vói nhftng ngirôi chi.ra có bang 
tot nghip chuyên mOn, bAng Trung bce phô thông ho.c tuong duong. 

4. Di ttrçrng và dim tru tiên 
Di tuçing và dim isu tiên trong tuyn diing giáo viên duçic thirc hin theo 

quy djnh tja Diêu 6 Nghj djnh sO 11512020/ND-CP, cii the nhu sau: 

- Anh hung Lc krqng vu trang, Anh hung Lao .dng, thuong binh, ngithi 
huàng chInh sách nhis thuong binh, thi.rong binh !oai B: duçic cong 7,5 diem vào 
kêt qua diem ti vông 2; 

- Nguôi dan tc thiu s, si quan quân dci,  si quan cOng an, quân nhân 
chuyên nghip phic viên, nguii lam cOng tác co yêU chuyên ngành, hçc viên tot 
nghip dào to sT quan dr bj, tot nghip dào to chi huy truâng Ban chi huy 
quân sr cap xã ngành quân sir co sâ duc phong quân ham si quan dr bj dã 
däng k ngch si quan dir bj, con 1it sT, con thuong binh, con bnh binh, con 
cüa ngui hithng chInh sách nhu thuong binh, con cüa thuong binh 1od B, con 
dé cüa ngtth'i hot dng kháng chién bj nhiêm chat dc hóa hoc, con Anh hung 
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Lrc luqng vu trang, con Anh hung Lao dng: duçic cong  5 dim vào kt qua 
diem tti vông 2; 

- Ngi.thi hoàn thành nghia vi quân sir, nghia vii tham gia cong an nhân 
dan, di viên thanh niên xung phong: duçic cong 2,5 diem vào kêt qua diem ti 
vông2. 

* Tnring hqp ngirôi dir xét tuyên thuc nhiêu din xu tiên quy ctjnh nhtr 
trên thI chi duçic cong diem tru tiên cao nhât vào kêt qua diem vông 2. 

5. Hmnh thfrc tuyn djng 
-Vic tuyn diing viên chüc giáo viên ducic thixc hin thông qua hInh thrc 

xét tuyên 2 vông theo quy djnh ti Ngh djnh so 11512020/ND-CP ngày 25 tháng 
9 nàm 2020 cüa ChInh phü Quy djnh ye tuyên diing, sr diing và quân 1' viên 
chrc. 

- Xét ctnh tranh theo chi tiêu tuyn diing cüa trng dcm vi tru1ng h9c. 

6. Ni dung xét tuyn 
a) Vbng 1: Kim tra diu kin dr tuyn ti Phiu dãng k dr tuyn theo 

yeu câu va ho sa dii tuyên theo yeu câu cüa vi trI vic lam can tuyên, nêu dáp 
1mg dli thI ngithi dir tuyên dtrcic tham dij vbng 2. 

b) Vbng 2: Duçic th%rc hin theo khoãn 2 Diu 9 Nghj djnh so 

1 15/2020/ND-CP ngày 25 tháng 9 nàm 2020 cüa ChInh phü Quy djnh ye tuyên 
diing, sIr diing và quân l viên chlrc. 

- HInh thlrc: Phbng vn. 
- Ni dung phôn vn: Kim tra kin thiirc, k5' näng hot dng ngh 

nghip cüa ngu?ii dir tuyên theo yêu câu cüa vi trI vic lam can tuyên. 

- Th?ii gian phöng vn: 30 phüt (tri.róc khi phbng v.n, thI sinh dr tuyên có 
không qua 15 phüt chuân bj). 

7. Xác d!nh  ngirôi trüng tuyn 
Ngi.r?ii trling tuyn trong kS'  tuyn ding viên chIrc giáo viên phãi có dü các 

diêu kin sau: 

a) Co kt qua dim xét tuyn t.i vông 2 dt tlr 50 dim trâ len. 

b) Co s dirn vbng 2 cong viii dim iiu tiên (nu co) cab han 1y theo thIr 
tir diem tir cao xuông thâp trong chi tiêu duçic tuyên diving cüa tirng vi trI vic 
lam. 

c) Truing hqp có tir 02 nguz?i tn len có thng s dim tInh theo quy djnh 
ti diem b mic ,này bang nhau & chi tiêu cuôi cling cüa vj trI vic lam can tuyên 
thI nguui có két qua diem thi vOng 2 cao han là nguui trling tuyên; nêu van 
không xác djnh duqc thI nguui dCmg dâu ca quan, dan vj có thâm quyen tuyên 
diing viên chIrc quyêt djnh ngi.rii trling tuyên. 

Ngithi không trling tuyn trong k' tuyên duing viên chlrc giáo viên không 
du.rçc bao huu ket qua tuyên during cho các kS'  tuyên diing lan sau 

8. Oja dim Va thô'i gian nhn phiu dãng k 
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- Vic tip nhn phiu däng k dii tuyn: nhn h so trirc tip hoc qua 
di.thng buu din theo dja chi: phông NOi  vii huyn Däk Glong, thôn 1, xã Quãng 
Khe, huyn Däk Glong, tinh Däk Nông. 

- Thii gian nhn phiu däng k dii tuyn là 30 ngày k ti'r ngày Uy ban 
nhân dan huyn thông báo tuyên dung cong khai trên phixong tin thông tin di 
chüng và niêm yet cong khai ti trij si Uy ban nhân dan huyn và ti dja chi 
http ://dakglong.daknong.gov.vn  

9. Thôi gian, dja dim, t churc xét tuyén 
- Uy ban nhân dan huyn Dk Glong sê thiic hin quy trInh tuyn diing và 

dtrçic dàng tãi len trang thông tin din tü huyn Däk Glong ti dja chi 
http://dakglong.daknong.gov.vn  và duçic niêm yet cong khai tai  trti s& LJBND 
huyn, phông Ni vu. 

- Thii gian, dja dim, danh sách thI sinh dü diu kin dr tuyén vông 2 và 
1ch c1i the duçic thông báo trixâc ngày to chüc vông 2 tôi da là 15 ngày. 

10. L phi 

Can cü Thông ti.r 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cüa B Tài chInh 
ye quy djnh müc thu, chê d thu, np, quãn l và s1r diing phi tuyên diing, dii thi 
nâng ngch, thäng htng cOng chirc, viên chüc và các quy dnh khác có lien quan, 
sau khi tOng hop so krçing thI sinh däng k dii xét tuyên, Hi dông xét tuyên 
viên chüc giáo viên sê thông báo müc thu, dja diem thu phi tuyên ding theo quy 
djnh. 

Thông báo tuyn ding và các thông tin lien quan dn tuyn diing viên chüc 
giáo viên nàm 2021 sê dixçc däng tái ti tai http://dakglong.daknong.gov.vn  dê các 
thI sinh tra ciru kjp thai. M9i thäc mac cüa các cá nhãn can lien h trirc tiêp UBND 
huyn (thông qua Phông Ni vii) dê duçc huang dan, yêu câu thc hin nghiêm cac 
bin pháp phông, chông djch Covid-19./. 

No'i nhln: 
- So Ni vii tinh DAk Nông; 
- Dài Phát thanh vã truyên hInh Dak Nong; 
- Dài Truyên thanh - Truyn hmnh huyén; 
- UBND các xã; 
- Van phông 1-IDND — UBND huyn; 
- Phông Ni viii; 
- Phông Giáo dijc và Dào tao; 
- Các dcm vj trtthng hçc; 
-LruVT$ 

CHU TICH 

Vu Ta Long 
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