
UY BAN NHAN DAN CONG BOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYEN OAK GLONG Dc 1p-Tiy do -Hnb phüc 

S: 3 /TB-UBND Dák Glong, ngàyoLtháng 6 nàm 2021 

THÔNG BAO 
V/v tuyn dyng viên chfrc giáo viên nàm 2021 

I. Chi tiêu, ngành ngh, s ltrçrng: Gm 41 chi tiêu, ciii th: 
Bâc hoc Mon Chi tiêu 

Bc Trung hçc cci s& 

Ljchsr 01 

Toán 02 

Tinh9c 01 

M5 thu.t 01 

V.t19 01 

Giáo dic cong dan 01 

The dic 02 

Bâc tiêu h9c 
Mônchung 27 

Anhvàn 01 

Bc Mm non MAm non 4 

II. Diu kiin dãng k9 diy tuyn: 
- Co quc tjch Vit Nam Va cu trü tai  Vit Nam; 
- Tü dü 18 tui tr& len và trong d tuM lao dng theo quy djnh cüa Lu.t 

Lao dng hiên hành; 
- Co Phiu dàng k9 dir tuyn; 
- Co 19 ljch rô rang, phm cht chInh trj, dao  drc t&; 
- Co van bang, chirng chi dào tao  phü hçp vâi vj trI vic theo chüc danh 

nghê nghip can tuyên ding (không phân bit !aj  hInh dào tao); 
- Dü süc khoè d th%Ic hin cong vic hoc nhim vii; 
- Dáp üng the diu kin khác theo yêu câii cUa vj trI vic lam. 

III. HO si DANG K D!J TUYEN 
1. H sy dr tuyn duqc phát hành tai  UBND huyn (thông qua phOng Nii 

vii) bao gôm: 
- Phiu dàng k9 dir tuyn; 
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- Ban sao cong chIrng cCia các minh chimg thuc di tuçing uu tiên trong 
tuyên ding (nêu co). 

- 04 Phong bI có dan tern, ghi rö dja chi và s din thoti cüa ngu?i nhn. 

2. Thôi gian, dla  dim nhn h1 so dty tuyên. 
- Thñ gian: 30 ngày k tir ngày thông báo tuyn diing cong khai trên 

phirnng tin dii chüng, niêrn yet cong khai ti tr11 sâ UBND huyn, phông Ni 
V1L 

- Dja dirn: nhn h sci trirc tip hotc qua di.thng bizu din tai  dja chi: 
phông Ni vi huyn Däk Glong, thôn 1, xã Quâng Khé, huyri Däk Glong, tinh 
Dãk Nông. 

Thông báo tuyn diing và các thông tin lien quan dn tuyn dicing viên 
chirc giáo viên nAm 2021 s dixçic dàng tâi ti ti 
http://dakglong.daknong.gov.vn  dê các thI sinh tra c1'ru kjp th?yi. Mi thàc mac 
cña các canhan can lien h trirc tiêp UBND huyn Däk Glong (thông qua Phông 
Ni vii) dé disçic hiiàng dan, yêu câu th%rc hin nghiêm các bin pháp phông, 
chông djch Covid-19./. 

Nui n1:in: CHU TICH 
- Dài Phát thanh và truyn hmnh D&k Nông; 

- Luu VT.,I 

Vu Ta Long 
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