
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN OAK GLONG Dc 1p - Tr do - Hnh - phñc 

S&  7S  /KI-1-UBND Dk Glong, ngày07thang  çnam  2021 

KE HO3CH 
Tuyn dyng viên chu'c giáo viên nám 2021 

Trên Co si biên ch thrçic cp có thm quyn giao và tInh hInh sir diing 
biên chê tai  các don vj tr1nmg hQc cong 1p tr1rc thuc. Uy ban nhân dan huyn 
xây drng Kê hoch tuyên diing giáo viên nãm 2021 nhii sau: 

I. CAN CU PHAP LY 
Can cir Lutt T chirc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; Lut stra 

dôi,bô sung mt so diêu cüa Lut To chirc ChInh phü và Lut To chirc chInh 
quyên dja phuxmg ngày 22/11/2019; 

Can c1r Lut Viên chüc ngày 15/11/2010; Lut sira dôi, b sung mt s 
diêu cüa Lut can b, cong chirc và Lust  viên chüc ngày 25/11/2019; 

Can cü Lut Giáo diic ngày 14 tháng 6 näm 2019; 

Can cir Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü 
Quy djnh ye tuyên dicing, str d%ing và quãn 1 viên chirc; 

Can ctr Thông tu s 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cüa B tnrâng B 
Ni vii ban hành Quy chê tO chüc thi tuyên, xét tuyên cong chüc, viên chirc, thi 
ngâng ngch cong chüc, thi hoc xét thang hang chüc danh nghê nghip viên 
chüc; Ni quy thi tuyên, xét tuyên cong chüc, viên chüc, thi nâng ngtch cOng 
chirc, thi hoc xét thàng hang chirc danh nghê nghip viên chirc; 

Can cir Thông tu s 16/2017/TT- BGDDT-BNV ngày 12/7/2017 cüa Bô 
Giáo diic và Dào tao ye vic Hithng dan danh miic khung vi trI vic lam và so 
ngiii lam vic trong co So giáo diic phô thông cong lap; 

Can cü Thông tt.r s 01/2021/TT-BGDDT-BNV ngày 02/02/202 1 cua Bô 
Giáo dic và Dào tao  Quy djnh ma sO, tiêu chuân chüc danh nghê nghip và bô 
nhim, xêp luung viên chirc giãng dy trong CáC Co sâ Giáo dic mâm non cong 
'p; 

Can ci Thông tu s 02/202 1/TT-BGDDT-BNV ngày 02/02/2021 cua B 
Giáo diic và Dào tao  Quy djnh ma sO, tiêu chuãn chic danh nghê nghip và bô 
nhim, xêp krong viên chüc giâng dy trong các trtrng tiéu h9c cong lap; 

Can cir Thông ti.r s 03/2021/TT-BGDDT-BNV ngày 02/02/2021 cua B 
Giáo diic và Dào t?o  Quy djnh ma sO, tiêu chuan chuc danh nghe nghip và ho 
nhim, xep h.rong viên chtrc giâng day  trong các tnrng trung h9c Co S cong 
lip; 

Can ci Thông tu s 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 cüa Bô Tài 
chInh Quy djnh mrc thu, chê d thu, np, quân 1 và si diing phi tuyên ding, di,r 
thi nâng ngch, thang hang cong chirc, viên chüc; 
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Can cü Quyt djnh s 13/2017/QD-UBND ngày 04/7/2017 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Däk Nông ye ban hành quy djnh phãn cap quail 1 to chüc b 
may, biên chê và can b, cong chi'rc, viên chüc tinh DAk Nông; 

Can cü Quyt djnh s 120/QD-UBND ngày 22/01/202 1 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Dk Nông ye vic giao so luçing ngrnii lam vic hi.r&ng luong tIr ngân 
sách nhà nithc trong cac dan vi sir nghip cong lip; chi tiêu biên chê các Hi có 
tmnh chat dc thu tinh Dãk Nông nám 2021; 

Can cü Quyt djnh s 284/QD-UBND ngày 01/02/2021 cüa UBND huyn 
ye vic giao so hrçing ngrnii lam vic trong các dan vj trtthng hçc cOng ip trçrc 
thuc UBND huyn Däk Glong näm 2021; 

II. MUC BICH, YEU CAU 
1. Myc dIch 
Tuyn diing vien chüc giáo viên nhm hra ch9n ngu&i Co dü tiêu chun, 

phâm chat và trInh d chuyên mOn nghip vi, dáp üng yêu câu, cong tác giâng 
cüa ngành Giáo diic và Dào to huyn Däk Glong. 

2. Yêu cu 
Tuyn diing viên chüc giáo viên phâi can cü vào nhu cu cong vic, vj trI 

vic lam, tiêu chuân chirc danh nghê nghip va chi tiêu sO lucvng ngui lam vic 
dã duçrc Uy ban nhân dan huyn giao. 

Vic t chtc tuyn diing phãi dam bão cOng khai, khách quan, dan chü, 
cong bang, canh  tranh và dung quy djnh cüa pháp 1ut dê hrachçn dixqc nh&ng 
nguôri có trmnh d chuyên mon theo yêu câu, dáp lrng tiêu chuãn chüc danh nghê 
nghip cüa vi trI vic lam can tuyên dung. 

III. TIEU CHUAN, BIEU IUN BANG K 
1. Bi ttrçrng, diu kiin dãng k dir tuyn 
a) Nguii có dii các diM kiin sau day không phân bit dan tc, nam nt't, 

thành phãn xã hi, tIn nguO'ng, ton giáo ducic dàng k dr tuyên viên chüc giáo 
vien: 

- Co quc tjch Vit Nam và Cu trü tai  Vit Nam; 
- Ti) dii 18 tuM trä len và trong d tuM lao dng theo quy djnh cüa Lut 

Lao dng hin hành; 
- Co Phi&i dang k di tuyM; 
- CO l ljch rO rang, phm cht chInh trj, dao  diic t6t; 
- Co van bang, chüng chi dào tao  phii hçip vth vj trI vic theo chüc danh 

nghê nghip can tuyên diving (không phân bit iai  hInh dào tao); 
- Dii süc khoè d thrc hin cong vic hoc nhim vii; 
- Dáp img các diM kin khác theo yeu cAu ciia vj trI vic lam. 
b) Nhiiuig ngu?ii sau day không duçic dang k dr tuyM viên chüc giáo 

vien: 
- Mt näng lirc hành vi dan sir hoc bj han  ch nAng hrc hành vi dan sir; 
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- Dang bj truy ciru trách nhim hInh sir; dang chtp hành bàn an, quyêt 
djnh ye hInh sir cüa Tôa an; dang bj áp ding bin pháp xü l hành chInh dtra vào 
c sâ ch1ta bnh, co s& giáo d1C, tru?ing giáo duâng. 

2. Tiêu chun dãng k dir tuyên 
Ngi.thi dir tuyn các vj trI lam giáo viên phãi dat  trInh d ttnmg üng vai 

cáC chrc danh nghê nghip giáo viên däng k2  dir tuyên, ci the: 

a) Dôi vi vi trI giáo viên Mm non (giáo viên Mâm non hang III; ma s 
V.07.02.26): 

- Co bang t& nghip Cao d.ng six pham giáo diic mm non trà len. 

b) Di vfi giáo viên Tiu hçc (giáo viên tiêu h9c hang  III; ma so 
V.07.03.29): 

- Co b&ng cCr nhân tth len thuc ngành dào tao  giáo viên di vâi giáo viên 
tiêu hçc hoc có bang cir nhân chuyên ngành phü hqp và có chüng chi bôi 
dtrmg nghip vii six pham dành Cho giáo viên tiêu h9c theo chumg trInh do B 
trithng Bô giáo diic và Dào tao  ban hành. 

c) Di vói giáo viên Trung hc cor sâ (giáo viên Trung hc Co si hang III; 
ma so V.07.04.32): 

- Co bang cir nhân trâ len thuc ngành dào tao  giáo viên di vâi giáo vien 
Trung h9C co si hoc có bang cir nhân chuyên ngành phü hçip và Co chtrng chi 
bôi duOng nghip vi six pham dành cho giáo viên Trung h9c cci sO theo chinmg 
trInh do Bô trtthng Bô giáo diic và Dào tao  ban hành. 

IV. CHI TIEU, YEU CAU TUYEN DUNG 
1. Chi tiêu tuyn ding 

Tong s biên ch dixgc giao Cua ngành Giáo diic và dào tao  là 973 biên 
chê, biên chê dã sü d%lng là 932 biên chê, so biên chê chixa sr diing là 41 biên 
ché. Tong so nhu câu tuyên diing viên chOc giáo viên 2021 cüa CáC don vi 
tru&ng h9c trrC thuc Uy ban nhân dan huyn DAk Glong là 41 chi tiêu, trong 
do: 

a) Viên chtrc bc Mâm non hng III: 04 chI tiêu, c.i th: 
- Trtthng MG Quáng Hôa: 03 giáo viên; 
- TrixOng MG Hoa Po Lang: 01 giáo viên. 

b) Viên churc bc Tiu h9c hing III: 28 chi tiêu, ci the: 

- Tnthng TH yà THCS Trn Quic Toãn (bc Tiu h9c): 01 giáo viën; 
- TnrOng TH L Tix Tr9ng: 02 giáo viên; 

- TrixOng TB yà THCS VO Thj Sáu (bc Tiêu h9c): 01 giáo viên; 

- TnrOng PTDTBT-TH Vir A DInh: 8 giáo viên; 
- Tn.rOng TH La Van Cãu: 10 giáo viên; 

- Tn.rOng TH Nguyn Ba Ng9c: 05 giáo viên; 
- Trix&ng TB No Trang Long: 01 giáo viên; 
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c) Viên ch.rc bc Trung hQc co' s& (bao gim giáo viên hing III: 09 chi 
tiêu, cii the: 

- Tnrng PTDTBT-THCS Dk RMàng: 02 giáo viên; 

- Truiing THCS Dk Nang: 04 giáo viên; 
- Trueing TH và THCS Trn Quc Toãn (bc THCS): 01 giáo viên; 

- Tnrng THCS Quâng Hôa: 01 giáo viên; 

- Tnrng THCS Chu Van An: 01 giáo viên. 

2. Yêu câu tuyn ding theo ttrng v trI vic lam 

Co danh sách chi ti& kern theo K hoach nay. 

V. HO sa BANG K TUYEN DUNG,  CHE 09 Ut TIEN 

1. Ho sor däng k tuyn ding 
Mi thI sinh dàng k dir tuyn giáo viên phâi np 01 (mt) b h so, gôm 

các thành phân sau: 

- Phiu dang k9 dr tuyên; 

- Ban sao cong chirng cüa các minh chirng thuc di tucmg uu tiên trong 
tuyên diing (neu co). 

- 04 Phong bI có dan tern, ghi rö dja chi và so din thoai cüa ngui nhn, 
tru&ng hqp dja chi cüa nguii nhn không phãi là ngui dir tuyên thI phãi ghi rö 
them ho ten cüa ngu?i dir tuyên và vj trI dir tuyên. 

2.Ltru 

- H so dixçic drng trong tüi h so theo mu cüa Hi dông tuyên ding, 
ngoài bI ho so phãi ghi rO h9 và ten và thành phân ho so. 

- Ngithi dàng k dir xét tuyn phài chju hoàn toàn trách thim tnrOc pháp 
1ut ye tInh hqp pháp kê khai trong Phiêu däng k dir tuyên. Các tru?mg hçp irng 
viên tning tuyên không hoàn thien dü ho so dir tuyên theo quy djnh hotc có 
hành vi gian 1n trong vic kê khai Phiêu däng k du tuyên së bj hüy kêt qua 
tuyên diing và xi:r 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Ngui dãng k dir xét tuyn không duçic b sung các giy t xác nhn 
chê d u'u tiên sau khi dä Cong bô két qua tuyên ding. 

- Ngithi dãng k9 du xét tuyn chi duçc däng k di,r tuyên vào 01 vi trI vic 
lam tai môt don vi, nêu däng k1  dir tuyên cüng mt vi trI vic lam ti hai don vj 
khác nhau trong huyn së bj xóa ten trong danh sách di,r tuyên hotc hüy kêt qua 
xét tuyên. 

-, Sau khi cO thông báo cong nhn kt qua tn'rng tuyn, nglxi trüng tuyn 
phâi den UBND huyn (thông qua phông Ni v) dê xuât trInh ban chInh các 
van bang, chtTrng chi, kêt qua h9c tip,  dôi tung ru tiên (nêu có) ... theo yêu câu 
cüa vi trI tuyên diing dê hoàn thin ho so tuyên dung theo quy djnh. 

- Không nhn Phiu däng k dir tuyn di vâi nhü'ng nguri chiia cO bang 
tot nghip chuyên mon. bang Trung h9c phô thông hoc tuong throng. 

3. Bi ttrçrng và dim tm tiên 
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D6i tuçlng va dim iru lien trong tuyCn diving giáo viên ducic thrc hin theo 
quy djnh tja Diêu 6 Nghj djnh so ii 512020/ND-CP, ci the nhu sau: 

- Anh hung Lrc 1rnng vu trang, Anh hung Lao dng, thucing binh, ngui 
huing chInh sách nhu thtrang binh, thrnmg binh Ioi B: duçic cong 7,5 diem vào 
kêt qua diem tai  vông 2; 

- Ngithi dan tc thiu s, sT quan quân dôi, si quan cong an, quân nhân 
chuyên nghip phic viên, ngithi lam cong tác ca yêu chuyên ngành, hçc viên tot 
nghip dào to si quan dir bj, tot nghip dào to chi huy trirâng Ban chi huy 
quân sir cap xã ngành quân sir cci sâ duçc phong quân ham si quan dii bj dã 
dang k ngch si quan dr bj, con 1it si, con thuang binh, con bnh binh, con 
cüa ngiRi hithng chInh sách nhir thumg binh, con cüa thircng binh loai B, con 
dé cüa ngu&i hot dng kháng chiên bj nhim chat dc hóa hQc, con Anh hung 
Lirc li.rçmg vu trang, con Anh hung Lao dng: duqc cong  5 diem vào két qua 
diem tai  vOng 2; 

- Ngithi hoàn thành nghia v1i quân sir, nghia vii tham gia cong an nhân 
dan, di viên thanh niên xung phong: duçyc cong 2,5 diem vào kêt qua diem t1i 
vOng2. 

* Tnrarng hçip ngrni dij xét tuyn thuc nhiu din ixu tiên quy djnh nhu 
trên thI chi thrçic cong  diem iru tiên cao nhãt vào kêt qua diem vông 2. 

VI. NQI DUNG, H1NH THU'C, THOI GIAN vA CACH T!NH DIEM 

1. HInh thirc tuyên drng 
- Vic tuyn ding viên chi:rc giáo viên &rçc th%rc hin thông qua hInh thiirc 

xét tuyén 2 vông theo quy djnh ti Nghj djnh so ii 5/2020/ND-CP ngày 25 tháng 
9 näm 2020 cüa ChInh phU Quy djnh ye tuyên diing, s1r ding và quãn 1 vien 
chirc. 

- Xét ctnh tranh theo chi tiêu tuyn diing cüa trng dan vj tnumg h9c. 

2. Ni dung xét tuyn 
a) Vông 1: Kim tra diu kin dr tuyn ti Phiu däng k dir tuyên theo 

yêu call và ho 5o dix tuyên theo yeu câu cüa vj trI vic lam can tuyên, nêu dáp 
irng dü thI ngun dir tuyên ducic tham dçr vông 2. 

b) Vông 2: Di.rçic thirc hin theo khoãn 2 Diu 9 Nghj djnh s 
11 5/20201ND-CP ngày 25 tháng 9 nãm 2020 cüa ChInh phü Quy djnh ye tuyên 
diing, diing và quãn l viên chrc. 

- HInh thirc: PhOng vn. 
- Ni dung phOng vn: Kim tra kin thüc, k5 nàng hoat dng ngh 

nghip cüa ngui dij tuyên theo yell câu cüa vi trI vic lam can tuyen. 
- Thai gian phOng vn: 30 phüt (tniic khi phOng van, thI sinh dir tuyên có 

không qua 15 pht1t chuân bl). 
3. Cách xác dinh kêt qua vbng 1, tInh diem vông 2 
- Vông 1: Xác djnh dat  hoc không dat  theo yêu cu cüa vj trI vic lam. 

- VOng 2: Phn phOng vn chuyên nganh di.rçic chm theo thang dim 100 
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vii. XAC DNH NGU1I TRUNG TUYEN vA XEP HANG CHI5C 
DANH NGHE NGHIEP 

1. Xác drnh ngtro'i trüng tuyn 

Ngithi tning tuyn trong kS'  tuyên diing vien chirc giáo viên phãi Co dü các 
diêu kin sau: 

a) Co kt qua dim xét tuyn tai  vông 2 dtt tir 50 diem tth len. 

b) Co s dim vông 2 cong  vi dim iju tiên (nu co) cao hcm ly theo thir 
tr diem tui cao xuông thâp trong chi tiêu dixcc tuyên diing cüa tirng vi trI vic 
lam. 

c) Tnthng hçip có tr 02 ngui trà len có tng s dim tInh theo quy djnh 
tai diem b miic nay bang nhau a chi tiêu cuôi cüng cüa vj trI vic lam can tuyên 
thI nguii có két qua diem thi vông 2 cao hon là nguai trüng tuyên; neu vn 
không xác djnh diiçc thI ngi.thi dirng dâu ccy quan, dorn vi có thâm quyên tuyên 
diing viên chüc quyêt djnh ngrai trüng tuyên. 

Nguai không trüng tuyên trong k' tuyên diing viên chirc giáo viên không 
duçc bâo lixu két qua tuyên diing cho các kS'  tuyên dung lan sau 

.- ' A 2. Bo nhiçm va xep hing chtrc danh nghe nghiçp 

a) Bô nhim và xp hang  chi:rc danh ngh nghip thirc hin theo quy djnh tai 
Thông tu so 01/2021/TT-BGDDT-BNV ngày 02/02/202 1 cüa B Giáo dc và 
Dào; Thông us so 02/2021/TT-BGDDT-BNV ngày 02/02/2021 cüa B Giáo diic 
và Dào tao;  Thông tu so 03/2021/TT-BGDDT-BNV ngày 02/02/2021 cüa B 
Giáo diic và Dào tao  Quy djnh ma so, tiêu chuân chüc danh nghê nghip va bô 
nhiêm, xêp lirong vien chtrc giãng day trong các tru&ng trung h9c co sâ cong 

1 p. 
b) Các tnrmg hçip thI sinh sau khi tthng tuyn viên chirc giáo viên hang 

III chua có chIrng chi chrc danh nghê nghip tuong üng vOi hang thI phái có 
cam kêt tham gia dào tao  bôi duOng chrng chi chirc danh nghê nghip trong thai 
gian 36 tháng ké tü ngày dixc tuyên diing. 

VIII. THOI GIAN, DA DIEM TIEP NHN PHIEU BANG KY vA 
TO CHU'C TUYEN DUNG 

1. Thôi gian nhn phiu dãng k dr tuyn 

Thai gian nhn phiu dang k dii tuyn là 30 ngày k t1r ngày Uy ban 
nhân dan huyn thông báo tuyen diing cong khai trên phi.rang tin thông tin dai 
chüng và niêm yet cOng khai tai tn sâ Uy ban nhân dan huyn và tai  dja chi 
http://dakglong.daknong.gov.vn   

2. Oja dim nhân phiêu däng k 

Vic tip nhn phiu däng k dij tuyn disçc thirc hin trong gia hành 
chInh tai  phông Nôi vii huyn Dàk Glong (Dja chi: Thôn 1, xã Quang Khê, 
huyn Dàk Glong, tinh Däk Nông). 

3. Thôi gian, dja diem, to chtrc xét tuyn 
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- Saw-khi có van ban thâm djnh thông nhât Kê hoch xét tuyên ding viên 
chirc giáo viên nàm h9c 202 1-2022 cüa S& Ni v1i tinh Däk NOng, Uy ban nhân 
dan huyn Dk Glong së thc hin quy trInh tuyên diing và dixçic dang tãi len 
trang thông tin din tü huyn DAk Glong tii dja chi 
http://dakglong.daknong.gov.vn  và ducic niêm yet cong khai ti trii s& UBND 
huyn, phOng Ni vii. 

- Thai gian, dja dim, danh sách thI sinh dü diu kiin  dr tuyn vOng 2 và 
ljch ciii the di.rçic thông báo tnràc ngày to chirc vèng 2 tOi da là 15 ngày. 

IX. KINH PH! 
1. L phi 

Can cr Thông tu 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cUa B Tài chInh 
ye quy djnh müc thu, chê d thu, np, quãn l và sfi diving phi tuyên ding, dir thi 
nâng ngtch, thàng hang cong chüc, viên chirc và các quy djnh khác có lien quan, 
sau khi tong hcip so lucing thI sinh däng k dir xét tuyên, Hi dông xét tuyên 
vien chüc giáo viên sê thông báo müc thu, dja diem thu phi tuyên diving theo quy 
djnh. 

2. Kinh phi 

a) V mirc thu, ch d thu, np, quán l và sü di1ng phi xét tuyn viên 
chüc giáo viên thirc hin theo quy djnh ti Can cir Thông tu 228/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 cüa Bô Tài chInh ye quy djnh müc thu,. chê d thu, np, quãn 
l va sü d1ing phi tuyên di.ing, dr thi nâng ngtch, thàng hang cOng chüc, viên 
chüc. 

b) Phông Ni vi phi hcip vài phàng Tài chInh — K hoach 1p  d toán 
các ni dung chi cho cong tác tuyên dung. Kinh phi trIch tü ngãn sách nhà nithc 
duçic UBND huyn cap bô sung cho phông Ni viii trong nãm 2021. 

c) Chi trâ vic t chirc, hoat dng cüa Hi dng xét tuyn, các ban giüp 
vic cüa Hi dông va các b phn khác có lien quan theo dung quy djnh hin 
hanh. 

d) Chi trã cho dan vj có chüc näng trong cong tác phi hçip, h trçr vic 
xét tuyên viên chüc giáo viên theo thirc tê hqp dông thuê khoán. 

X. HQI BONG TUYEN D1TNG VIEN CHC GIAO VIEN 

Hi dng tuyn ding viên chüc giáo viên 2021 duçic Uy ban nhân dn 
huyn thành 1p và có nhim viii, quyên h?n  theo Khoãn 2, khoãn 3 Diêu 8, Mite 
I, Chuang II Nghj djnh so 1 15/20201ND-CP ngày 25 tháng 9 näm 2020 cüa 
ChInh phü Quy djnh ye tuyen diing, sir dirng và quân 1 viên chüc và theo các 
quy djnh khác có lien quan. Hi dOng xét tuyén gôm 07 thành viên, cii the: 

- Chü tjch Hi dng: Chü tjch UBND huyn hoc Phó Chü tjch UBND 
huyn; 

- Phó Chü tjch Hi dng: Truàng phông Ni vi; 

- Uy viên kiêm thu k HOi  dng: Chuyên viên phông Ni vii; 
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-Cácüyviênkhác: 

+ Tnrng phông Giáo dc và Dào tao; 

+ Hiu tnrâng cüa mt tnrng bc Trung hQc co s&; 

+ Hiu tnxâng cüa mt tnr?Yng bc Tiu hçc; 

+ Hiu trng cüa mt truông bc Mm non. 

Hôi dông tuyên dung lam viéc theo nguyen tc tap the, quyêt dinh theo da 
so; tnian hcip bieu quyet ngang nhau thi thrc hiçn theo y kien ma Chu tch Hoi 
dông tuyên ding dä biêu quyêt. 

Không b tn nhüng ngu?i có quan h là cha, mc, anh, clij, em rut cüa 
nguii dir tuyen hoc cüa ben va (chông) cüa ngithi dij tuyên; vçi hoc chông, 
con dé hoc con nuôi cüa nguii di,r tuyên hoc nhüng ngu?i dang trong thô'i hn 
th i k' h4t hotc dang thi hành an quyêt djnh k lut lam thành viên Hi dông 
tuyên dimg, thành viên các b phn giüp vic cüa Hi dông tuyên diing. 

Hi dng tir giái th sau khi hoàn thành nhim v11. 

XI. TO CHI5'C TH1C fflN 

D thrc hin t& vic myn diing viênchüc giáo viên näm 2021 dam bão 
khách quan, dan chü, cong khai, cong bng, Uy ban nhân dan huyn yêu câu các 
don vj thirc hin tot nhim viii dirorc giao, cii the: 

1. Di dng tuyn ding viên chüc giáo viên näm 2021 

Thirc hin t chüc t& k' tuyn diing viên chüc giáo viên nãm 2021, dam 
bão an toàn, thing quy djnh ti Quy chê, Ni quy k' xét tuyên viên chirc ducic 
ban hành kern theo Thông tu so 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cUa B Ni 
v11. 

2. Van phông Hi dng nhân dan và Uy ban than dan huyn: có trách 
nhim phôi hcrp vôi phông Ni vi dãng tái các thông tin ye k' tuyên ding viên 
chüc giáo viên nàm 202 ltrên trang thông tin din ttr huyn Däk Glong. 

3. Phông Ni viii: là ca quan thu?mg tWc  cüa Hi dMg xét tuyên viên 
chüc giáo viên; tham muu giüp Hi dông xét tuyên to chüc, thirc hin Kê hoch 
tu'ên dmg viên chüc giáo viên nàrn 2021; có trách nhim thông báo chi tiêu, 
diêu kin, th?i gian, dja diem to chirc xét tuyên viên chirc giáo viên; Niêrn yet so 
lucing, vj tn vic lam can tuyên tai tri sâ UBND huyn, cong thông tin din tir 
huyn. 

Tharn rnmi Uy ban than dânhuyn thành 1p Hi dng tuyn dyng viên 
chüc giáo viên và Ban giám sat. Phôi hqp vài phông Giáo diic và Dào to thành 
1p Ban Kiêm tra Phiêu däng k dir tuyên, Ban kiêm tra, sat hich; Tong hçip kt 
qua tuyên diing, báo cáo UBND huyn, S Ni vii. 

Phát hành h si tuyn dimg viên chfrc giáo viên; kim tra, tip nhn h sa 
và 1p danh sách thI sinh dAng k xét tuyên giáo viên báo cáo HOi  dông tuyM 
ding viên chrc giáo vien nãm 2021 theo quy djnh. 

Tham gia thu 1 phi thI sinh dng k xét tuyn giáo viên. 
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Huâng dn nguñ trüng tuyn viên chüc giao viên hoàn thin M so tuyn 
diing và huàng dan các don vj tru?mg hçc k két hcip dông lam vic, nhn vic 
theo dung quy djnh. 

4. Phông Giáo diic Va Dào tao:  phi hcvp vâi phông Ni vi trong vic d 
cü các thành viên Ban Kiêm tra Phiêu däng k5 dr tuyên, Ban kiêm tra, sat hach. 

5. Phông Tài chInh — K hoach: Thm djnh dr toán kinh phi, B sung 
kinh phi tuyên dirng dê dam báo cho vic tuyên diing giáo viên dung quy djnh, 
bâo dam kinh phi phic vi k' xét tuyên viên chüc giáo viên theo quy djnh; 
huàng dn thanh quyêt toán kinh phi phiic vi k xét tuyên viên chüc giáo viên. 

6. Dài truyn thanh — tmyn hInh huyn: có trách nhim thông báo cong 
khai Kê hoach nay (sau khi dã durge Si Ni vii phê duyt) và các ni dung lien 
quan den Cong tác tuyên ding viOn chüc giáo viên dé các cá nhãn, co quan, to 
chirc, don vj Co lien quan biêt và thirc hin; 

Trên day là k hoach tuyn dung viên giáo viên näm 2021 di vài các don 
vj trthng hçc cong 1p trirc thuc Uy ban nhân dan huyn Däk Glong, yêu câu 
Các co quan, don vj cO lien quan nghiêm tüc triên khai thrc hin, dam bâo dung 
quy djnh cüa phap 1ut. Trong qua trInh thirc hin nêu có vuO'ng mac thI kipth&i 
phãn ánh ye Uy ban nhân dan huyn (qua phông NOi vii) dê xem xét, giái quyêt. 
Kê hoach nay thay the các Kê hoach tnróc day cüa UBND huyn Däk Glong 
chixa duçic phê duyt./. 

Noinhin: 
- Sà NOi  vu tinh Däk Nong; 
- TT. Huyn üy; 
- 'FT. HDND huyn; 
- Chü tjch, Phó chü tjch 
UBND huyn; 
- VP HDND-UBND huyn; 
- Trung tam VI{rF&TI'; 
- Các don vj tming hçc; 
- UBND các xä; 
- Phông Ni vi; 
- Phông GD-DT; 
- Ltru VT, N\ 



Cm TIEU TUYEN DUNG  VIEN CH1C GIAO VIEN NAM 2021 

(Kern theo Khogch scf :7$ /KH-UBND ngày07tháng 5 nám 2021 cia UBND huyn Dk Glong) 

STT Ten doWn vi 

Biên che 
S CM tiêu, v trI vice lam can tuyen ding 

Ghi chü Ducic 
giao 

Hjn 
co 

Chua 
sr 

diing 

CM 
tiêu 

Vitriviêclàm 
Yêu câu ye 

trmnh do 
Yêu câu ye 

chuyên ngãnh 

T6ngcng 365 324 41 41 

Bâc Mm non 44 40 4 4 

Truâng MG Quáng HOa 25 22 3 3 
Giáo viOn 
Mâm non 

Cao clang trâ len 
Su phm Giáo 
dc Mam non co bang cao clang su pham 

giáo dic mam non tth len 
2 Trc.thng MG Hoa Pci Lang 19 18 1 1 

Giáo viên 
Mâm non 

Cao clang trâ len 
Siz ph?m Giáo 
dc Mâm non 

H BâcTiêuhQc 202 174 28 28 

Tnrmg PTDTBT-TH Vir A Dinh 54 46 8 8 
Giáo viên Tiu hçc 

(MOn chung) 
Cu nhân tru len Su pham Tiau hçc 

Co bang bang 
cü nhân trO len thuc ngành 

dào t?o  giáo viën d6i vài 
giáo viên tiau hQc hoäc cO 

bang cir nhân chuyên ngành 
phO hcp và cO ch0ng chi bi 
duOng nghip viii su ph?m 

dành cho giao viên tiu hoc 
theo chircing trinh do B 

truOng BO giáo dic và Dào 
tao ban hành. 

2 Tnrung TH La Van CAu 
- 

31 21 10 

9 
Giáo viên Tiu hçc 

(Mon chung) 
CCr nhân trO len Str pham Tiu hçc 

Giáo viên TiOu h9c 
(Tiêng Anh) 

Cr nhân trâ len 
Su pham Tiéng 

Anh 

Tnrmg TH và THCS Tra.n Qu6c bàn 
(Bc Tiu h9c) 

23 22 1 1 
Giáo viên Tiu hçc 

(Mon chung) 
CCr nhân trà len Str pham Tiu h QC 

4 Trtrmg TH L Tr TrQng 17 15 2 2 
Giáo vién Tiu hQc 

(Mon chung) 
CCr nhân tri len Su pham Tiu h9c 

Trung Til và THCS Vô Thj Sáu 
(Bc Tiau hoc) 

7 6 1 1 

Page 

Giáo viên Tiéu hpc 
(Mon chung) 

1 

CCr nhân trcr len Su pham Tiau hQc 

—2 



STT Ten don vi 

Biên che CM tiêu, v trI vic Jam cn tuyên diing 

Ghi chü Ducc 
giao 

Hiên 
có 

Chi.ra 
str 

diing 

Chi 
tiêu 

Vi trI vic lam 
Yêu câu ye 

trinh do 
Yêu câu ye 

chuyên ngành 

6 Truông TH Nguyn Ba Ng9c 27 22 5 5 
Giáo viên Tiu hc 

(Mon chung) 
Cir nhân trà len Sir phm Tiu h9c 

7 Tnrmg TH Na Trang Lang 43 42 1 1 
Giáo viên Tiu hoc 

(Mon chung) 
CCr nhân trâ len Sir phm Tiu hçc 

Ill BcTHCS 119 110 9 9 

Trithng THCS Quang HOa 26 25 1 1 Giáo viên THCS Cr nhân ti-a len Sir phm Th duc 

Co blng bang c& nhân trâ 
len thuc ngành dào tao  giáo 
vien dOl vài gião viên Trung 
h9c ca sâ hoc cO bang cü 

nhân chuyên nganh phi hçrp 
và cO chang chi bi diröng 

nghip vij sir phm dành cho 
giáo vien Trung hQc ca sa 
theo chuang trInh do BO 

truOng BO giáo dc vã Dào 
tao ban hành 

2 
Trithng TH và THCS TrAn Quc Toãn 

(bc THCS) 
13 12 1 1 

Giáo viên THCS 
(Tin hçc) 

Cir nhán trâ len Sir phm Tin hQc 

3 Trithng PTDT BT-THCS Dak RMang 23 21 2 

1 
Giáo vién THCS 

(Lich sir) 
CCr nhân ti-a len Sir pham Ljch SII 

I 
Giáo viên THCS 

(M9 thut) 
Ctr nhân tra len Sir pham M thut 

4 Trirmg THCS Dak Nang 31 27 4 

Giáo viên THCS 
(Vat 1 ,) Cir nhân trâ len Sir phm vat i 

1 
Giáo viên THCS 

(Toán) 
Cir nhân trâ len Sir phm Toán 

1 
Giáo viên THCS 

(Giáo duc cong dan) 
C& nhân trà len 

Sir pham Giáo dc 
chmnh ti-i; Giáo 
diic cong dan 

Giáo vién THCS 
(Tha dc) Cu nhân ti-a len Sir phm Th diic 

5 Trirng THCS Chu van An 26 25 1 1 
Giáo viên THCS 

(toán) 
Cir nhân tru len Sir phm Toán 

Page 2 
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