
U( BAN NHAN DAN 
HUYN TNH GIA 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Tinh Gia, ngày 0 tháng40 nám 2019 S& 1-168 /TB-UBND 

THÔNG BAO 
V vic tuyn dijng viên chtrc s.r nghip 

Giáo diic và Dào to huyn Tinh Gia nãm 2019 

Can Cu: 
- Lut Viên chirc so 58/2010/QH12,  
- Nghj djnh so 29/2012/ND-CP ngây 12 tháng 4 nàm 2012 cüa ChInh phü 

ye tuyên dyng, sü diing và quàn 1 viên chirc; Nghj djnh 161/2018/ND-CP ngày 
29/11/20 18 cüa ChInh Phü ye sira dôi, bô sung mt so quy djnh ye tuyên ding 
cong chirc, viên chirc, nâng ngch cong chüc, thäng hang viên chüc và thirc hin 
chê d hqp dông mt so 1oi cong vic trong c quan hành chInh Nhà nithc, dcm 
v sr nghip cong lap; 

- Thông tu 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 cüa B Ni vii huóng dn 
ye tuyên diing, k kêt hçip dông lam vic và den bü chi phi dào tio bôi duông dôi 
vci viên chüc; Thông tu 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cüa Bô Ni vit St:ra 
dôi, bô sung mt so quy djnh ye tuyên diing cong chirc, viên chüc, nâng ngtch 
cong chirc, thàng hang viên chüc và thic hin chê d hçip dông mt so loai cong 
vic trong Co quan hành chinh Nhà nuyc, don vj sir nghip Cong lip; 

- Thông tu lien tjch so 21/2015/TTLT- BGDDT- BNV ngày 16/9/20 15 cüa 
B Giáo dc và B Ni vii Quy djnh ma so, tiêu chuân nghe nghip giáo viên tiêu 
h9c cong lap, 

- Quyêt djnh so 1942/2017/QD-UBND ngày 07/6/2017 cüa UBND tinh 
Thanh Hóa ban hành Quy dnh tuyên diing viên chüc cho các dcm vj sir nghip 
cOng 1p trên dja bàn tinh Thanh Hóa; 

- Quyet djnh sO 1100/201 7/QD-UBND ngày 12/4/2017 cüa UBNID tinh 
Thanh Hoá ye vic ban hành quy djnh ye phân cong. phân cap quán 1 tO chuc b 
may, bien chê và can b, cOng chüc, viên chüc thuc UBNID tinh Thanh Hóa quail 
1)"; 

- Cong van s 5466/UBND-THIKH ngày 18/5/2018 cüa UBND tinh Thanh 
Hóa ye vic giao triên khai thirc hin Nghj quyêt sO 54/NQ-CP ngày 10/5/2018 
cüa phiên h9p Chinh phü thung kS'  tháng 4/2018;' 

- Cong van sO 13972/UBND-TUKH ngày 16/10/2019 cüa UBND tinh 
Thanh Hóa ye vic chap thun Kê hoach tuyên ding viên chüc ngành Giáo dic và 
Dào tao  huyn TTnh Gia; 

- Kê hoach so 144/KH-UBNID ngày 03/7/2019 cüa UBND huyn Tinh 
Gia và Phuong an tuyên dung viên chüc sij nghip Giáo diic và Dào tao  huyn 
TIuih Gia näm 2019; 

UBND huyn TTnh Gia thông báo tuyên diing viên chuc sr nghip Giáo 
dic yà Dào tao  näm 2019 huyn Tinh Gia nhu sau: 

- 
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1. Vj trI vic lam và chi tiêu cn tuyn dijng: 32 chi tiêu giáo viên vAn 
hóa tiêu h9c. 

2. HInh thu'c Va nçii dung tuyên ding 
- HInh thirc tuyên dung: Xét tuyn. 
- Ni dung xét tuyên: Thirc hin theo quy djnh ti khoân 5, Diu 2, Nghj 

djnh so 161/2018/ND-CP cüa ChInh phü. Cii th, vic xét tuyn duçic thirc hin 
theo 2 vông nhu sau: 

- Vông 1: Kiêm tra dieu kiên, tiêu chun cüa ngrni dir tuyn dAng k t?i 
Phiêu dir tuyên theo yêu câu cüa vj trI vic lam, nêu phü hçrp thI ngui dir tuyn 
thrçc tham dir vông 2. 

-Vông2: 
Phóng van dê kiêm tra ye nAng lirc, chuyên môn, nghip vi cüa nguô'i dir 

tuyên. 
Diem phông van dugc tInh theo thang dim 100. 
Thai gian phóng van 30 phüt. 
Không thirc hin phüc khâo dôi vai kêt qua phóng vn. 
3. Phm vi tuyên thing 
Trên dja bàn huyn linh Gia và các da phuong trong toàn tinh. 
4. Diêu kin, tiêu chuãn cüa ngtrô'i dAng k diy tuyên 
- Ngi.ri dAng k dir tuyên phãi dáp 1rng day dü các diêu kin duçyc quy djnh 

tai Diêu 22, Luât viên chüc so 58/2010/QH12; Diêu 4, Nghj djnh so 29/2012/ND-
CP và khoAn 1, Diêu 2 Ngh djnh 161/2018/ND-CP cüa ChInh phü ye tuyên ding, 
sü diing và quàn 1 viên chüc; dAm bào tiêu chuân chüc danh nghê nghip theo 
quy djnh tai  Thông tu lien tjch so 21/2015/TTLT- BGDDT- BNV ngAy 16/9/2015 
cüa B Giáo dc và B Ni vii Quy djnh mA so, tiêu chuân nghê nghip giáo viên 
tiêu hoc cong 1p. 

- Vê trInh d chuyên mOn: Tot nghip Cao dAng Su phim tiêu hçc; dai  h9c 
su phm tiêu hçc trô len. 

5.Hô so' dàng k dir tuyn 
HO sc Ca nhân 02 b, gôm: 
2.1. Phiêu dAng k dir tuyên viên chüc (theo mâu ban hành kern theo Nghj 

djnh 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cUa ChInh Phü) 
2.2. Các minh chimg kern theo Phiêu dAng k dr tuyên viên chirc là các 

bàn sao vAn bang, chirng chi và giây chirng nhn dOi tuçmg uu tiên (néu có) duçc 
cp có thâm quyên chüng thrc, gOm: 

- Bang tOt nghip su phm; 
- Chirng chi ngoi ngtt; Chiirng chi tin hçc (theo quy djnh tai  Thông tu lien 

tjch s 21/2015/TTLT- BGDDT- BNV ngày 16/9/2015 cüa B Giáo dic và Bô 
Ni vii Quy djnh mA sO, tiêu chuân nghê nghip giáo viên tiêu h9c cong lap) 

Tru&ng hçp có vAn bang, chimg chi do cci s dào tao  nithc ngoài cap phài 
duqc cong chimg djch thut sang tiêng Vit; 

- Giây chirng nhn thuc dôi tuçmg uu tiên trong tuyên diing viên chüc; 
- Quy& djnh hoc hçip dng lao dng do cap có thâm quyen k,2 hoàc üy 

quyn k b&ng vAn bàn ('neu co); 
Ngui dir tuyn khOng duçc bô sung các giây t lien quan sau khi k& thüc 
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thii diem np M so dir tuyn. 
6. L phi xét tuyn 
Thirc hin theo Thông tu s 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 cüa B 

Tài chInh quy djnh rnüc thu, chê do thu, np, quãn 1 và s1r diing phi tuyên dung, 
dir thi nâng ngach,  thäng hang cong chirc, viên chüc. 

Mi'rc thu 1 phi: 500.000 dông/ngithi. 
7. Thô'i gian nh@i hiso' dr tuyn 
Tr 05/11/2019 den hêt ngày 04/12/20 19 (trong gi hành chInh, ngày lam 

vic). 
8. Dja dim nhn ho so' 
Phông Giáo diic và Dào tto, Co quan UBND huyn Ti±ih Gia. (Tang 3, 

nhà 3 tang co quan UBND huyn Tinh Gia); 
Diênthoai: 0373861037 
Di dng: 0376676168, gp bà Nguyen Thj Djnh, chuyên viên Phông Giáo 

diic và Dào tao  huyn. 
9. Thô'i gian phông van xét tuyên 
Hi dông tuyên diing s có Thông báo cit the sau. 
Thông báo nay duqc däng tái trên Cong Thông tin Din ti:r huyn Tinh 

Gia, ducic Dài Truyên thanh - Truyên hInh huyn, Dài truyên thanh các xa, thj 
trn thông tin rng rAi và hem yet tai  tni s lam vic cüa UBND huyn Tinh Gia 
(dja chi: Dithng Lê The Son, Tiéu khu 1, Thj trân TTnh Gia, huyn TI'nh Gia). 

No nIzn: TM. UBND HUYEN 
- S& Nôi vu; S GD&DT (B/c); 
- ThirOng trirc Huyn u (B/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- Trang thông tin din tCr càa huyn 
- Dài TT — TH huyn (dé thông bao); 
- UBND các xa, Th Trân (dê thông báo); 
-LuuVT. 
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