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KÉ HOACH
Tủyển dụng vỉên chức năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phưomg ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11
năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNy ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ
Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét ứiăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-ƯBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của
ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử
dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh
Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 1352/QĐ-ƯBNp ngày 01 tháng 6 năm 2022 của ủy
ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị
sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc;

Căn cứ Công văn số 349/SNV-TCCCVC ngày 17 tháng 3 năm 2023 của
Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức theo vị trí việc làm của các đơn vị
sự nghiệp công lập. ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc xây dựng Kế hoạch
tuyên dụng viên chức năm 2023 với các nội dung cụ thê như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẢU
1. Muc đích

Việc tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp nhằm đảm bảo đủ về số
lượng, đạt chất lượng, tuyển dụng được những ngưòd có đủ phẩm chất, chuyên
môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp vị trí cần tuyển dụng.



2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc
làm đã được câp có thâm quyên phê duyệt, tiêu chuân chức danh nghề nghiệp
của viên chức và sô lượng người làm việc được giao, bảo đảm nguyên tắc cạnh
tranh, công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật. Việc tuyển
dụng viên chức phải gắn với lộ trình tinh giản biên chế theo đúng Kế hoạch, đề
án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

II. NHƯ CẦU TUYỂN DỤNG
1. Số lượng ngườỉ làm vỉệc
- Tổng số lượng người làm việc được giao: 1.312 người.
- Tổng số lượng người làm việc hiện có: 1.153 người.
- Số lượng ngưòd làm việc chưa sử dụng: 159 ngưòd.
- Tổng số đơn vị sự nghiệp cần tuyển dụng viên chức: 28 đơn vị.
- Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 130 chỉ tiêu.

(Kèm theo phụ lục 1).

2. Nhu câu tuy en dụng
a) Vị trí việc làm cần tuyển: 10 vị trí, cụ thể:
- Giáo viên Mầm non.

- Giáo viên Tiểu học.
- Giáo viên Trung học cơ sở.

- Giáo viên Trung học phổ thông.
- Văn thư.

- Thư viện kiêm thiết bị thí nghiệm.
- Thiết bị thí nghiệm.
- Thư viện.

- Kế toán.
- Kế toán kiêm văn thư.

b) Số lượng cần tuyển dụng: 130 người, cụ thể:
- Chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non hạng III (mã số v.07.02.26)

tuyến 04 ngưòd.
- Chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số v.07.03.29)

tuyển 78 ngưòd.
- Chức danh nghề nghiệp Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (mã số

v.07.04.32) tuyển 32 người.



- Chức danh nghề nghiệp Giáo viên Trung học phổ thông hạng III (mã
số v.07.05.15) tuyển 04 người.

- Chức danh nghề nghiệp Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008) tuyển 03
người.

- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III (mã số V. 10.02.06) tuyển
03 người.

- Chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị thí nghiệm (mã số v.07.07.20)
tuyển 02 người.

- Chức danh nghề nghiệp Kế toán viên (mã số 06.031) tuyển 04 ngưòd.
(Kèm theo phụ lục 2).

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HÒ sơ VÀ LỆ PHÍ Dự TUYỂN
1. Điều kỉện đăng ký dự tuyển
a) Ngưòd 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:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển (nay gọi là Phiếu đăng ký dự tuyển).
- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù họp với vị trí
việc làm cần tuyển dụng theo Phụ lục 2.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự

nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình 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 cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo
dưỡng.

2. Tỉêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Theo quy định tại Bảng nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023 (phụ ỉục

2 kèm theo)

3. Hồ sơ

3.1. Hồ sơ đăng ký
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.



- Hai (02) tấm ảnh 3x4 (ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh).
- Ba (03) phong bì, dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự

tuyển (ở phần người nhận).
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh được bỏ vào túi hồ sơ kích thước

250 X 340 X 5ĩnm.

3.2. Hồ sơ hoàn thiện sau khỉ trúng tuyển
Hồ sơ tuyển dụng được hoàn thiện theo quy định tại khoản 1, Điều 17,

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của chính phủ.
4. Đỉa điểm nhân hồ sơ:

•  •

Tại Phòng Nội vụ thành phố Phú Quốc, số 04, đường 30/4, Khu phố 2,
phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

5. Lệ phí dự tuyển:
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
tuyển dụng, dự thi nâng ngạch và tíiăng hạng công chức, viên chức và theo quy
định hiện hành.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH
ĐIỂM, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRỨNG TUYỂN

1. Phương thức tuyển dụng:
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển

theo nguyên tắc cạnh tranh.
2. Nộì dung và hình thức:
Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày

25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, gồm 2 vòng như sau:
2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm càn tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu
chuẩn theo quy định thì người dự tuyển được tham dự xét tuyển vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành.
a) Hình thức: Thi viết.
b) Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp ngưòd

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thòd gian: 180 phút (không kể thời gian chép đề).
d) Thang điểm: 100 điểm.
3. Xác định ngưòi trúng tuyển
Việc xác định ngưòd trúng tuyển thực hiện theo Điều 10 Nghị định số

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:



a) Ngưòd trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều
kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên được quy định tại khoản 4

Mục IV Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp
trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 ngưòd trở lên có tổng số điểm tính theo quy định
tại tiết 2 điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần
tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu
vẫn không xác định được thì Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc
quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết
quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người

hưởng chính sách như thưomg binh, ứiương binh loại B: Được cộng 7,5 điêm
vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt
nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy
quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã
đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con
của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con
đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng
Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điêm vào kêt quả
điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân
dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm
vòng 2.

Trường hợp người xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên ữiì chỉ
được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Thờỉ gian, địa đỉểm xét tuyển
a) Thời gian: Dự kiến tổ chức kỳ xét tuyển vào quý II năm 2023 (thời

gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
b) Địa điểm
- Địa điểm ồn: Tại Trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, số 48, đường

Hùng Vưomg, khu phố 5, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang.



- Địa điểm xét tuyển: tại Trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, số 48,
đường Hùng Vương, khu phố 5, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc,
tỉnh Kiên Giang.

V. Tỏ CHỨC THựC HIỆN
1. Hội đồng tuyển dụng
Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xét tuyển viên chức theo đúng

quy định pháp luật và nội dung Kế hoạch này.
2. Phòng Nội vụ
- Tham mưu ủy ban nhân dân thành phố: thông báo tuyển dụng, thành lập

Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát; quyết định danh sách thí sinh đủ điều kiện
tham dự kỳ xét tuyển; công nhận kết quả tuyển dụng, ban hành quyết định tuyển
dụng.

- Là cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức; phối hợp
với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Ke hoạch này.

- Tham mưu Hội đồng tuyển dụng viên chức thành lập Ban kiểm tra phiếu
đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách và các bộ phận giúp việc
cho Hội đồng tìieo quy định của pháp luật về xét tuyển viên chức.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán kinh phí phục vụ
kỳ tuyển dụng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

3. Phòng Gỉáo dục và Đào tạo

- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng, rà soát và chịu tóch nhiệm về tiêu
chuẩn, điều kiện và số lượng người làm việc cần tuyển dụng của các đơn vị
Trường học thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân thành phố.

- Lập danh sách, đề xuất công chức của đơn vị, giáo viên thuộc các đơn vị
Trường học để tham gia Ban đề thi, Ban coi thi, Tổ in sao đề thi, Ban phách,
Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có).

- Chủ trì, phối họp với các đơn vị Trường học bố trí địa điểm, cơ sở vật
chất phục vụ ôn tập cho thí sinh, địa điểm tổ chức xét tuyển theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu và tổ
chức ôn cho thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển.

- Bố trí địa điểm làm việc, phòng làm việc của Tổ in sao đề thi, Ban
phách, Ban Chấm thi, Ban phúc khảo (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng tuyển dụng viên chức phân công.
4. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố
- Đăng ký nhu cầu tuyển dụng, rà soát và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn,

điều kiện và số lượng người làm việc cần tuyển dụng của đơn vị, chịu trách
nhiệm đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế khi thực hiện tuyển dụng viên chức
theo quy định.



'  Ạ

- Cử viên chức tham gia các tổ giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng khi
co yeu cầu.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Chủ động, bố trí kinh phí đảm bảo phục vụ cho công tác tuyển dụng viên

chức theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng tuyển dụng viên chức phân công.
6. Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố
- Chuẩn bị Hội trường, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Hội

đồng tuyển dụng.
- Kịp thời cập nhật các văn bản có liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức

lên công thông tin điện tử thành phô theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng tuyển dụng viên chức phân công.
7. Công an thành phố
Cử cán bộ, chiến sĩ tham gia Ban giám sát, Tổ phục vụ kỳ tuyển dụng

viên chức năm 2023 theo yêu cầu của ủy ban nhân dân thành phố và của Hội
đồng tuyển dụng viên chức.

8. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh
- Đăng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 trên Đài truyền thanh -

truyền hình thành phố.
- Thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng tuyển dụng viên chức phân công.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của ủy ban nhân

dân thành phố Phú Quốc và thay thế Kế hoạch số 121/KH-ƯBND ngày 09 tháng
3 năm 2023 của ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc. Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh
Kiên Giang xem xét, cho ý kiến bằng văn bản để ủy ban nhân dân thành phố
triển khai thực hiện./^.|^

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang;
- CT, các PCT. ƯBND thành phố;
- Phòng Nội vụ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố;
- LĐVP + đ/c Nhung;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, pnv.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Q««ngHứlig



PHÒ Phụ lục 1

THỐNG KÊ S(
(Kèm theo Kế hoạch sỗ /íẾỹ /KH-ƯBND ngày

LÀM VIỆC
\2023 của ủy ban nhân dân thành phố Phủ Quốc)

SỐ
TT

Đơn vị
người

làm việc được giao
Số lượng người
làm vỉêc hiên có

•  •

Số lượng ngườỉ
cần tuyển Ghỉ chú

1 Trường Mầm Non Dương Đông 28 28 0

2 Trường Mầm Non Cửa Dương 17 14 2

3 Trường Mầm Non Cửa Cạn 18 16 1

4 Trường Mầm Non Gành Dầu 18 18 0

5 Trường Mầm Non Bãi Thơm 16 14 1

6 Trường Mầm Non Hàm Ninh 18 17 1

7 Trường Mầm Non Hồ Thị Nghiêm 18 18 0

8 Trường Mầm Non An Thới 23 23 0

9 Trường Tiểu học Dương Đông 1 52 44 8

10 Trường Tiểu học Dương Đông 2 32 31 0

11 Trường Tiểu học Dương Đông 3 40 32 7

12 Trường Tiểu học Dương Đông 4 48 39 9

13 Trường Tiểu học Cửa Dương 1 20 20 0

14 Trường Tiểu học Cửa Dương 2 38 34 4

15 Trường Tiểu học Dương Tơ 1 33 30 1

16 Trường Tiểu học Dương Tơ 2 39 31 8



số
TT

Đơn vị
'  ,số lượng người
(ỉàỊn.Vỉệc được gỉao

Số lượng ngưòi
làm vỉệc hiện có

Số lượng người
cần tuyển Ghi chú

17 Trưòmg Tiểu học An Thới 1 r ■ ■ " ^ i". 39 38 1

18 Trường Tiểu học An Thới 2 > * 27 4

19 Trưòmg Tiểu học An Thới 3 42 3

20 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cửa Dương 33 32 1

21 Trưòmg Tiểu học và Trung học cơ sở Cửa Cạn AI 44 3

22 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gành Dầu 64 46 16

23 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bãi Thơm 56 42 14

24 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Ninh 61 51 9

25 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bãi Bổn 36 26 6

26 Trường Trung học cơ sở Dương Đông 1 89 84 5

27 Trường Trung học cơ sở Dương Đông 2 49 47 2

28 Trường Trung học cơ sở Dương Tơ 20 17 2

29 Trường Trung học cơ sở An Thới 1 58 56 2

30 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Thới 2 77 71 6

31 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Châu 25 20 3
Trường có bổ trí lớp

Mầm Non

32 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực 69 63 6

33 Trung tâm Giáo dục nghề nghệp - Giáo dục thường xuyên 20 15 4

34 Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh 34 23 1

Tồng cộng 1.312 1.153 130
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NHU CẦU T
(Kèm theo Kế hoạch sổ /^(s\ /KH-UBND rtgi

Phụ lục 2

-ỂÍCHỨC NĂM 2023
nầm 2023 của Uy ban nhân dân thành phô Phủ Quôc)

Số
TT

Tên Đơn vị

Số lưọng
người
làm

việc
được
giao

Số
lượng
ngưòi
làm

việc
hiện có

Vị trí việc làm
cần tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dạng Số

lượng
cần

tuyển
dụng

Trình độ chuyên môn cần tuyển dạng

Ghi

chú
Chức danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số Chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin

học
Bồi dvỡng
nghiệp vụ

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

1 Trường Mầm Non Cửa Dương 17 14

Giáo viên Mầm
Non

Giáo viên
Mầm Non

III v.07.02.26 1
Cao đảng sư phạm Mầm Non trở

lên

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Kê toán kiêm
Văn thư

Kế toán viên 06.031 1
Đại học ưở lên ứiuộc chuyên ngành:

Kẻ toán, kiểm toán, Tài chúứi Chứng chi ngoại ngữ Chứng chi tin học

2 Trường Mầm Non Cửa Cịii 18 16
Giáo viên Mầm

Non

Giáo viên

Mầm Non
III v.07.02.26 1

Cao đảng sư phạm Mầm Non trở
lên

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

3 Trường Mầm Non Bãi Thơm 16 14
Giáo viên Mầm

Non

Giáo viên
Mầm Non

III v.07.02.26 1
Cao đẩng sư phạm Mầm Non trở

ỉên

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

4 Trường Mầm Non Hàm Ninh 18 17
Kế toán kiêm

Văn thư
Kế toán viên 06.031 1

Đại học ữở lên thuộc chuyên ngành:
Kế toán, kiểm toán, Tài chùih Chủng chi ngoại ngữ Chứng chi tin học

5 Trường Tiểu học Dương Đông 1 52 44
Giáo viên Tiểu

học
Giáo viên
Tiểu học III v.07.03.29 8 Đại học sư phạm Tiểu học trở lên Có khả nãng sử

dụng ngoại ngữ
Có khả năng ứng dụng

công nghệ thông tin
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Số Tên Đơn vị

Số lượng
người
làm

Số
lưựng
người Vị trí việc làm

cần tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dyng ^

- w

Số
lượngi
cần

Trình độ chuyên môn cần tuyển dụng

Ghi
rr việc

được
giao

làm

việc
hiện có

Chức danh

nghề
nghiệp

Hạng Mâ số r

'  ■'

tuyển
tdụng *  Chuyên môn Ngoại

ngữ
Tin

học
Bồi dưỡng
nghiệp vụ

chú

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Giáo viên Tiểu
học

Giáo viên
Tiểu học m v.07.03.29 5 Đại học sư phạm Tiểu học ứở lên Có khả năng sử

dụng ngoại ngữ
Có khả năng ứng dụng

công nghệ ứiông tin

6 Trường Tiểu học Dương Đông 3 40 32 Giáo viên Tiểu
học dạy Tin học

Giáo viên
Tiểu học ra v.07.03.29 1

Đại học trở lên ứiuộc chuyên ngành:
Sư phạm Tin học; Công nghệ thông

tin

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Chứng chì bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Tiểu học đối với
chuyên ngành Công

nghệ thông tin

Giáo viên Tiểu
học dạy Mỹ thuật

Giáo viên
Tiểu học ni v.07.03.29 1 Đại học sư phạm Mỹ thuật trở lên Có khả năng sử

dụng ngoại ngữ
Có khả năng ứng dụng

công nghệ tíiông tin

7 Trường Tiễu h9c Dương Đông 4 48 39
Giáo viên Tiểu

học
Giáo viên
Tiểu học m v,07.03.29 9 Đại học sư phạm Tiểu học ứở lên Có khả nãng sử

dụng ngoại ngữ
Có khả năng úng dụng

công nghệ thông tin

8 Trưòmg Tiểu học Cửa Dương 2 38 34
Giáo viên Tiểu

học
Giáo viên
Tiẻu học m v.07.03.29 4 Đại học sư phạm Tiểu học ừở lên Có khả năng sử

dụng ngoại ngữ
Có khả nãng ứng dụng

công nghệ thông tin

9 Trường Tiểu học Dirơng Tff ỉ 33 30
Giáo viên Tiểu

học
Giáo viên

Tiểu học m v.07.03.29 1 Đại học sư phạm Tiểu học ưở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ tíiông tin
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Số Tên Đơn vị

Sổ lượng
người
làm

Số
lượng
người Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dạng Số

lưọrng
cần

Trình độ chuyên môn cần tuyển dụng

Ghi

TT viẹc

đưực
giao

làm

việc
hiện có

cần tuyển dụng
Chức danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã sé

tuyển
dọng Chuyên môn Ngoại

ngữ
Tln

học
Bồi dir&ng
nghiệp vọ

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Giáo viên Tiểu
học

Giáo viên

Tiểu học m v.07.03.29 5 Đại học sư phạm Tiểu học trở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Cố khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Tiểu
học dạy Mỳ thuật

Giáo viên
Tiểu học m v.07.03.29 1 Đại học sư phạm Mỹ thuật trở lên Có khả nãng sử

dụng ngoại ngữ
Có khả năng ứng dụng

công nghệ thông tin

10 Trường Tiểu học Dương Tơ 2 39 31

Giáo viên Tiểu
học dạy Tin học

Giáo viên
Tiểu học m v.07.03.29 1

Đại học ữở lên thuộc chuyên ngành:
Sư phạin Tin học; Công nghệ thông

tin

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Tiểu học đối với
chuyên ngành Công

nghệ thông tin

Văn thư
Văn thư viên

trung cấp 02.008 1

Trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư
lưu trữ, lưu trừ hoặc hoặc trung cấp trở

lên chuyên ngành khác

Chứng chi bồi dưỡng
nghiệp vụ Văn thư đối
với chuyên ngành khác

11 Trường Tiểu học An Thới 1 39 38
Giáo viên Tiểu

học
Giáo viên

Tiểu học m v.07.03.29 1 Đại học sư phạm Tiểu học ưở lên Có khả nãng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin
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Số Tên Đơn vị

Số lượng
người
làm

Số
lượng
người Vị trí việc làm

cần tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dụng Số

lượng
cần

Trình độ chuyên môn cần tuyển dụng

Ghi

'ir viẹc

dưọrc
giao

làm
việc

hiện có
Chức danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số

tuyển
dụng Chuyên môn Ngoại

ngữ
Tin

học
Bồi dirỡng
nghiệp vụ

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Giáo viên Tiểu
học dạy Tiếng

anh

Giáo viên

Tiểu học m v.07.03.29 1

Đại học ưở lên thuộc chuyên ngành:
Sư phạm tiếng anh Tiểu học; sư
phạm Tiếng anh; Ngôn ngữ anh

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Tiểu học dổi với
chuyên ngành Ngôn

ngữ anh

12 Trường Tiểu học An Thới 2 32 27

Giáo viên Tiểu
học dạy Mỹ thuật

Giáo viên

Tiểu học m v.07.03.29 1 Đại học su phạm Mỹ ứiuật ưở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Cố khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Tiểu
học

Giáo viên
Tiểu học III v.07.03.29 1 Đại học sư phạm Tiểu học trở lên Có khả năng sử

dụng ngoại ngữ
Có khà năng ứng dụng

công nghệ thông tin

Giáo viên Tiếu
học dạy Thề dục

Giáo viên
Tiểu học m v.07.03.29 1

Đại học sư phạm Uiể dục thể thao
trở lên

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Cỏ khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Tiểu
học

Giáo viên
Tiểu học m v.07.03.29 2 Đại học sư phạm Tiẻu học ưở lên Có khả năng sử

dụng ngoại ngữ
Có khả năng ứng dụng

công nghệ thông tin

13 Trường Tiểu học An Thới 3 45 42

Giáo viên Tiểu
học dạy Tin học

Giáo viên
Tiểu học UI v.07.03.29 1

Đại học trở lên ứiuộc chuyên ngành:
Sư phạm Tin học; Công nghệ thông

tin

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Tiều học dối với
Chuyên ngành Công

nghệ thông tin
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Sổ
Tên Đơn vị

Số lượng
người
làm

Số
lượng
người Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dụng Sổ

lượng
cần

Trình độ chuyên môn cần tuyển dọng

Ghi

TT việc
được
giao

làm

việc
hiện có

cần tuyển dụng
Chức danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số

tuyển
dụng Chuyên môn Ngoại

ngữ
Tin

học
Bồi dưỡng
nghiệp vụ

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

14 Trường TH&THCS Cửa Dvơng 33 32

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy

Thể dục

Giáo viên
Trung học cơ

sở

III v.07.04.32 1
Đại học sư phạm Thể dục tíiể thao

ữởlên

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Địa

lý

Giáo viên

Trung học cơ
sở

ill v.07.04.32 1 Đại học ứở sư phạm Địa lý ứở lên
Cỏ khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thỏng tin

15
Trường Tiễu học và Trung học cơ sở

Cửa Cf n
47 44

Giáo viên Tiểu
học dạy Tin học

Giáo viên

Tiểu học III v.07.03.29 1

Đại học trở lên thuộc chuyên ngành:
Sư phạm Tin học; Công nghệ thông

tm

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Tiểu học đối với
chuyên ngành Công

nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy

Hóa học

Giáo viên

Trung học cơ
sở

in v.07.04.32 1 Đại học sư phạm Hóa học ừở lên
Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin
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Số
Tên Đơn vị

Số lượng
người
làm

Số
lượng
người Vị trí việc làm

cần tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dụng Số

lưọrng
cần

Trinh độ chuyên môn cần tuyển dụng

Ghi

TV viẹc

đưọrc
giao

làm

việc
hiện có

Chức danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số

tuyển
dụng Chuyên môn Ngoại

ngữ
Tln

học
Bồi dưỡng
nghiệp vụ

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Giáo viên Tiểu
học

Giáo viên

Tiểu học III v.07.03.29 8 Đại học sư phạm Tiểu học ưở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngừ

Có khả năng úng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Tiểu
học dạy Tiếng

anh

Giáo viên

Tiểu học III v.07.03.29 1

Đại học ưở lên thuộc chuyên ngành:
Sư phạm Tiếng anh tiểu học; sư
phạm Tiéng anh; Ngôn ngữ anh

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Chứng chi bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Tiểu học đổi với
chuyên ngành Ngôn

ngữ anh

Giáo viên Tiểu
học dạy Tin học

Giáo viên

Tiểu học lỉl v.07.03.29 1

Đại học ưở lên thuộc chuyên ngành:
Sư phạm Tin học; Công nghệ thông

tin

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Chứng chi bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Tiểu học đối với
Chuyên ngành Công

nghệ Uiông tin

16
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Ginh Dầu
64 46

Giáo viên Tnmg
học cơ sở dạy Tin

học

Giáo viên

Trung học cơ
sở

lỉl v.07.04.32 1

Đại học ưở lên thuộc chuyên ngành:
Sư phạm Tin học; Công nghệ thông

tin

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Chứng chi bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Trung học cơ sở
đổi với chuyên ngành
Công nghệ ưiông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Mỹ

thuât

Giáo viên

Trung học cơ
sở

III v.07.04.32 1 Đại học sư phạm Mỹ thuật ưở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Vật

lỷ

Giáo viên

Tnmg học cơ
sở

lỉl v.07.04.32 1
Đại học sư phạm trở lên ứiuộc
chuyên ngành: Vật lý; Lý - Tin

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ Uiông tin

Thư viện kiệm
thiết bị thí

nghiệm

Thư viện
viên

m V. 10.02.06 1
£>ại học trở lên chuyên ngành thông tín -

ưiư viện hoặc đại học ưở lên chuyên
ngành khác

Chứng chi B hoặc A2
bử lên

Chứng chi A hoặc ứng
dụng công nghệ thông tín

cơ bản ưở lên

Chứng chi bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng nghề

nghiệp chuyên ngành
thông tin - thư viện đối
với chuyên ngành khác

Văn thư
Văn thư viên

ưungcấp 02.008 1

Trung cấp ưở lên chuyên ngành văn thư •
lưu trữ, lưu trừ hoặcc hoặc trung cấp ừở

lên chuyên ngành khác

Chứng chi bồi dưỡng
nghiệp vụ Vãn thư dối
với chuyên ngành khác

Kế toán Kê toán viên 06.031 1
Đại học ưở lên thuộc chuyên ngành:

Kế toán, kiểm toán, Tài chính Chứng chỉ ngoại ngữ Chứng chi tin học
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Số Tên Đơn vị

Số lượng
ngưởi
làm

Số
lirọmg
ngvòi Vị trí việc làm

cần tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dạng Số

lượng
Ã

cân

Trình độ chuyên môn cần tuyển dọng

Ghi
1 1 việc

được
giao

làm

việc
hiện có

Chức danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số

tuyển
dọng Chuyên môn Ngoại

ngữ
Tin

học
Bồi dir&ng
nghiệp vụ

chú

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Giáo viên Tiểu
học

Giáo viên
Tiểu học m v.07.03.29 7 Đại học sư phạin Tiểu học trở lên Cỏ khả năng sử

dụng ngoại ngừ
Có khả nãng ủng dụng

công nghệ thông tin

Giáo viên Tiểu
học dạy Tin học

Giáo viên
Tiểu học ni v.07.03.29 1

Đại học ừở lên thuộc chuyên ngành:
Sư phạm Tin học; Công nghệ ứiông

tin

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Chứng chỉ Bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Tiểu học đối với
chuyên ngành Công

nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Tin

học

Giáo viên
Trung học cơ

sở

III v.07.04.32 1

Đại học ưở lên thuộc chuyên ngành:
Sư phạm Tin học; Công nghệ thông

tin

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Trung học cơ sở
đối với chuyên ngành
Công nghệ thông tin

17
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Bãi Thơm
56 42

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Địa

lý

Giáo viên
Trung học cơ

sở

m v.07.04.32 1 Đại học sư phạm Địa lý ừở lên Có khả nãng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy

Ngữ văn

Giáo viên

Trung học cơ
sở

IU v.07.04.32 1 Đại học sư phạm Ngữ văn ữở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả nãng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy

Hỏa học

Giáo viên

Trung học cơ
sở

ra v.07.04.32 1 Đại học sư phạm Hóa học ữở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Thiết bị thí
nghiệm

Viên chức

thiết bị, thi
nghiệin

v.07.07.20 1
Cao đảng ừở lên chuyên ngành
Công nghệ thiết bị trường học

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Thư viện
Thư viện

viên
III V. 10.02.06 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên
chuyên ngành thông tin - thư viện hoặc

đại học trở lên chuyên ngành khác

Chứng chi B hoặc A2
trở lên

Chứng chl A hoặc ứng
dụng công nghệ thông tin

cơ bản ưở lên

Chứng chỉ bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng nghề

nghiệp chuyên ngành
thông tin - thư viện đối
với chuyên ngành khác
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Số Tên Đơn vị

Sổ lượng
người
làm

Sổ
lượng
người Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dụng Số

lưgmg
cần

tuyển
dụng

Trình độ chuyên môn cần tuyển dụng

Ghi

TT việc
được
giao

làm

việc
hiện có

cần tuyển dụng
Chức danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã sổ Chuyên môn
Ngoại
ngữ

Tin

học
Bồi dưỡng
nghiệp vụ

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Giáo viên Tiểu
học

Giáo viên

Tiểu học m v.07.03.29 4 Đại học sư phạm Tiểu học ứở lên Có khả năng sử
dựng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Tiểu
học dạy Mỹ thuật

Giáo viên
Tiểu học m v.07.03.29 1 Đại học sư phạm Mỹ thuật trở lên

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

18
Trưòng Tiểu học và Trung học cơ sở

Hàm Ninh
61 51

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy

Ngữ văn

Giáo viên

Trung học cơ
sở

m v.07.04.32 1 Đại học su phạm Ngữ văn trở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy

Thể duc

Giáo viên

Trung học cơ
sở

ra v.07.04.32 1
Đại học sư phạm Thể dục thể tíiao

trở lên

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Tin

học

Giáo viên

Trung học cơ
sở

ni v.07.04.32 2

Đại học ừở lên thuộc chuyên ngành:
Sư phạm Tin học; Công nghệ thông

tin

Có khã năng sử
dụng ngoại ngữ

Chứng chi bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Trung học cơ sở
đối với chuyên ngành
Công nghệ thông tin

Giáo viên Tiểu
học

Giáo viên
Tiểu học m v.07.03.29 2 Đại học sư phạm Tiểu học ưở lên Có khả năng sử

dụng ngoại ngữ
Có khả năng ủng dụng

công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy

Lich sử

Giáo viên

Trung học cơ
sở

m v.07.04.32 1 Đại học sư phạm Lịch sử ừở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả nãng ứng dụng
công nghệ thông tin

19
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Bãi Bển
36 26

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Tin

học

Giáo viên

Tnmg học cơ
sở

ffl v.07.04.32 1

Đại học ữở lên thuộc chuyên ngành:
Sư phạm Tin học; Công nghệ thông

tin

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Trung học cơ sở
đối với chuyên ngành
Công nghệ thông tin

Thư viện kiệm
thiết bị thí

nghiệm

Thu viện
viên

m V. 10.02.06 1

Có bầng tổt nghiệp đại học trở lên
chuyên ngành thông tin - thư viện hoặc

đại học trở lên chuyên ngành khác

Chứng chi B hoặc A2
trở lên

Chứng chi A hoặc ứng
dụng công nghệ thông tin

cơ bản ttở lên

Chúng chi bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng nghề

nghiệp chuyên ngành
thông tin - thư viện đối
với chuyên ngành khác

Giáo viên Tiểu
học dạy Tin học

Giáo viên
Tiểu học m v.07.03.29 1

Đại học ưở lên thuộc chuyên ngành:
Sư phạm Tin học; Công nghệ thông

tin

Có khả năng sử
dụng ngoại ngừ

Chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Tiểu học đối với
Chuyên ngành Công

nghệ thông tin
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Số
Tên Đơn vị

Số lượng
người
làm

Số
lượng
ngườiVị trí việc làm

cần tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dọngSố

lượng
cần

Trình độ chuyên môn cần tuyển dụng

Ghi
11viẹc

đvợc
giao

làm

việc
hiện có

Chức danh

nghề
nghiệp

HạngMã sổ

tuyển
dụngChuyên mônNgoại

ngữ
Tin

học
Bồi dvởng
nghiệp vụ

chú

1234567891011121415

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Ẩm

nhạc

Giáo viên
Trung học cơ

sở

IIIv.07.04.321Đại học sư phạin Âm nhạc trở lênCó khả năng sử
dụng ngoại ngừ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy

Sinh học

Giáo viên

Trung học cơ
sở

IIIv.07.04.321Đại học sư phạm sinh học trở lênCó khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

20Trường Trung học cơ sở Dương
Đống 1

8984Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Địa

lý

Giáo viên

Trung học cơ
sở

IIIv.07.04.321Đại học sư phạm Địa lý trở lênCó khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Tin

học

Giáo viên
Trung học cơ

sở

lỉlv.07.04.321

Đại học trở lên thuộc chuyên ngành:
Sư phạm Tin học; Công nghệ thông

tin

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Trung học cơ sở
đổi với chuyên ngành
Công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Vật

lý

Giáo viên

Tning học cơ
sở

IIIv.07.04.321Đại học sư phạm ữở lên ữiuộc
chuyên ngành: Vật lý; Lý - Tin

Có khả năng sử
dựng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy

Toán

Giáo viên

Trung học cơ
sở

IIIv.07.04.321Đại học sư phạm toán trở lênCó khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ ứiông tin

21Trường Trung học cơ sở Dương
Đông 2

4947

Thiết bị thí
nghiệm

Viên chức
thiết bị, thí

nghiệm
v.07.07.201Cao dẳng trở lên chuyên ngành

Công nghệ thiết bị trường học
Có khả năng ứng dụng

công nghệ thông tin
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Sổ
TT

Tên Đơn vị

Số lượng
người
làm

việc
đirợc
giao

Số
lượng
người
làm

việc
hiện có

Vị trí việc làm
cần tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dụng Sổ

lượng
cần

tuyển
dụng

Trình độ chuyên môn cần tuyển dụng

Ghi

chú
Chức danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số Chuyên môn
Ngoại
ngữ

Tin

học
Bồi dưỡng
nghiệp vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

22 Trưừng Trung học cơ sở Dưoiig Tơ 20 17

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Tin

học

Giáo viên
Trung học cơ

sở

m v.07.04.32 1

Đại học trở lên ÚIUỘC chuyên ngành:
Sư phạm Tin học; Công nghệ thông

tin

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Trung học cơ sở
đổi với chuyên ngành
Công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy

Công nghệ

Giáo viên

Trung học cơ
sở

m v.07.04.32 1 Đại học sư phạm công nghệ ưở lên
Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

23 Trường Trung học cơ sở An Tbớì 1 58 56

Văn thư
Văn tíiư viên

trung cấp 02.008 1

Trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư
lưu ưữ, lưu trữ hoặcc hoặc trung cấp trở

lẻn chuyên ngành khác

Chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ Vãn thư đối
với chuyên ngành khác

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Mỹ

thuật

Giáo viên
Trung học cơ

sở

m v.07.04.32 1 Đại học sư phạm Mỹ thuật ừở iên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng úng dụng
công nghệ thông tin

24
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

An Thởi 2
77 71

Giáo viên Tiểu
học

Giáo viên
Tiểu học m v.07.03.29 3 Đại học sư phạin Tiểu học trở lên Có khả năng sử

dụng ngoại ngữ
Có khả năng ứng dụng

công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học C0 sở dạy Vật

lý

Giáo viên

Trung học cơ
sở

in v.07.04.32 1
Đại học sư phạiTi trở lên thuộc các

chuyên ngành: Vật lý; Lý - Tin
Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sờ dạy

Sinh học

Giáo viên

Trung học cơ
sở

ra v.07.04.32 1 Đại học sư phạm Sinh học trở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ủng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy

Tiếng anh

Giáo viên
Trung học cơ

sở

m v.07.04.32 1
Đại học trở lên thuộc chuyên ngành:
sư phạm Tiếng anh; Ngôn ngữ Anh

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Trung học cơ sở
đối với chuyên ngành

Ngôn ngữ Anh
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Số Tên Đơn vị

Sổ lượng
người
làm

Số
lượng
người Vị trí việc làm

cần tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dạng Số

lưọrng
cần

Trình độ chuyên môn cần tuyển dụng

Ghi
11 việc

được
giao

làm

việc
hiện có

Chức danh
nghề

nghiệp
Hạng Ma số

tuyển
dọng Chuyên môn Ngoại

ngữ
Tin

học
Bồi dirỡng
nghiệp vọ

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Giáo viên Tiểu
học

Giáo viên

Tiểu học IU v.07.03.29 4 Đại học sư phạm Tiểu học ừở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

25
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Nguyễn Trung Trực 69 63

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Địa

lý

Giáo viên

Trung học cơ
sở

III v.07.04.32 1 Đại học sư phạm Địa lý trở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả nãng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy

Thể dục

Giáo viên
Trung học cơ

sở

m v.07.04.32 1
Đại học sư phạm Thể dục thể thao

trở lên

Có khả nãng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ ứiông tin

Giáo viên Mầm
Non

Giáo viên
Mầm Non m v.07.02.26 I

Cao đảng sư phạm Mầm Non ừở
lên

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

26
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Thổ Châu 25 20

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy

Toán

Giáo viên

Trang học cơ
sở

m v.07.04.32 1 Đại học sư phạm toán trở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học cơ sở dạy Tin

học

Giáo viên

Tning học cơ
sở

m v.07.04.32 1

Đại học trở lên thuộc chuyên ngành:
Sư phạm Tin học; Công nghệ diông

tin

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Chứng chi bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm giáo

viên Trung học cơ sở
đối với chuyên ngành
Công nghệ thông tin
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Sổ Tên Đơn vị

Số lượng
người
làm

Số
lirợng
ngirời Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp cần
tuyển dụng Số

lượng
cần

Trình độ chuyên môn Cần tuyền dụng

Ghi

TT việc
được
giao

làm

việc
hiện có

cần tuyển dụng
Chức danh

nghề
nghiệp

Hạng Mã số

tuyển
dụng Chuyên môn

Ngoại
ngữ

Tin

học
Bồi dưỡng
nghiệp vụ

chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Giáo viên Trung
học phổ thông

dạy Toán

Giáo viên

Trung học
phổ thông

III v.07.05.15 1 Đại học sư phạm Toán trở iên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

27
Trung tẳm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên
20 15

Giáo viên Trung
học phổ thông
dạy Ngữ văn

Giáo viên
Trung học
phổ thông

III v.07.05.15 1 Đại học sư phạm Ngữ vãn ứở lên Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học phổ thông

dạy Vật lý

Giáo viên
Trung học
phổ thông

III v.07.05.15 1 Đại học sư phạm Vật lý ữở lên
Có khả năng sử
dụng ngoại ngừ

Có khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin

Giáo viên Trung
học phổ thông
dạy Sinh học

Giáo viên
Trung học
phổ ứiông

III v.07.05.15 1 Đại học sư phạm Sinh học ưở lên
Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ

Có khả nãng ứng dụng
công nghệ Uiông tin

28
Trung tâm Vỉn hóa, Thể thao và

Truyền thanh 34 23 Kê toán Ke toán viên 06.031 1
Đại học trở iên thuộc chuyên ngành:

Kế toán, kiểm toán, Tài chính Chứng chi ngoại ngữ Chứng chi tin học

Tổng cộng 1173 1015 130
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