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TIEU HOC 40 
Giao vien 
Van boa 

Giao vien Tieu 
h9c hang ifi 

V.07.03.29 

Là giáo viên trtrc tiêp giâng day mon Vn hóa 
Ticu hoc; xay thing ke hoach giang day theo muc 
• • 

tieu, chuung trinh gao duc; thi.xc hien cac phuong 
phap day h9c va giáo duc thco hirong phat tnen 
cua h9c srnh; tharn ga smh hoat chuyen mon, 

. .. 
tham dir H9i thao, chuyen de, tap huan, cong tac 
chu nhicm, pho cap gao duc...; phoi hop cha m 

• . . .. 
hoc sinh va cac lire krcmg xa hcn trong gao diic 
hoc sinh; nang cao hieu qua gao di,ic; thrc hien 
cac nhiçm vi khac do hiçu tnrang phan Cong. 

- Co bang tot nghiep Dai hoc sir pham G!ao due 
. . 

ticu hçc trci len, 
. 

- Co chirng chi boi throng theo ticu chuan chuc 
. .. . 

danh nghe nghiep gao vicn tieu hoc hang III (neu 
. - . . - 

chira co chung clii boi dircrng thco ticu chuan 
.. 

chtrc danh ngbc nghiep thi sau khi dime tuyen 
. .. . 

thing vao gao vien tieu hoc hang ifi phai co 
chirng chi trong thai glan 36 thang ke tir ngay 
di.rcic tuyen dung). 

TLEU HOC 03 
Giáo viCn 
Thi due 

Giáo viên Tiêu 
h9c hiig ifi 

\i, 

eS') 

) 

V 07 03 29 

- 

La gao vien trirc tiep gang day mon The due xay 
di,rng k hoach giãng day theo miic tiêu, chuung 
trinh giao diic; thirc hin các phirong pháp day  hQc 
và giáo diic theo bir&ng phát trin cOa h9c sinh; 

tham gia sinh boat chuyCn mOn, tham di,r Hi thão, 
chuyCn dC, tp hun, cOng tác chü nhim, phô cap 
giáo diic...; phi hçip cha mc h9c sinh và các 1rc 
hrcmg xã hôi trong giáo thic h9c sinh; nãng cao 
hiu qua giáo di,ic; thirc hin các nhim VI1 khác do 
hiêu truOng phän cong 

- CO bang tOt nghip Dai  hçc sir pham The dc 
Th thao hoc Giáo dic the chtit tth len, nu 
khong tot nghicp sir pham The due The thao hoac 
Giáo diic th chit thI phãi CO bng cü nhãn 
chuyCn ngânh phC hcp Va cO chtrng chi bM thrOng 
nghip vu sir phm dành cho giáo viên tiu hoc 
theo quy djnh cüa B GDDT; 
- CO chfrng chi bi thrOng theo tiCu chu.n chrc 
danh ngh nghip giáo viCn tCu hcc hang III (nu 
chira cO ching chi bi thrOng thco tiêu chuAn 
ch(rc danh nghE nghip thI sau khi dtrac tuy&n 

dimg vào giáo viOn tiCu hpc hang  rn phãi Co 
chfrng chi trong th&i gian 36 tháng k th ngày 
dirçrc tuyn di,ing). 
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3 TIEU HOC 07 
Giáo vién 

Am nhac 

Gião viên Ti&u 
hQc hang Ill 

V.07.03.29 

Là giáo viên trVc tip giãng dy mon Am nhac; 
xây dtrng k boach giâng day theo mtic tiCu, 
chirang tnInh giáo diic; thirc hiên các phircing pbáp 
day hQc vá giáo dc theo hiràng phát ti-ion cüa hçc 
sinh; tharn gia sinh hoat chuyCn mOn tham dir HOi 

. - . 
thao, chuyen de, tap huan cong tác chu nhiçm, 
phO cp giáo dvc...; ph6i hçrp cha mc h9c sinh vâ 
các hrc hicmg xä hi trong giáo duc hQc sixth; näng 
cao hiu qua giáo dyc; thirc hin các nhim vy 
khác do hiêu tnrOng phãn cong. 

- Co brig tot nghiêp Dai hQc sir pham Am nhac 
ti-a len, nu khOng tt nghip sir pham thI phãi cO 
bng cCr nhãn chuyén ngânh phii hcip Va có chIrog 
chi bi dt.r&ng nghip vv sir phm dành cho giáo 
viCn tiu h9c theo quy dinh cüa B GDDT; 
- Co chirng chi bi dirOng theo tiCu chun chrc 

. 
danh nghc nghicp giao vien tieu hc hang HI (neu 
chira có chthig clii bOi dirong theo tiCu chu.n 
chac danh ngh nghip thi sau khi dirçic tuyOn 
diing vào giáo viên tiOu h9c hang  III phái Co 
chang chi trong thai gian 36 tháng k tr ngây 
dlrcTc tuyCn dimg). 

4 TIEU HOC 02 
Giáo viên 
.: 

Ticne Anh 

Giáo viCn Tiu 
h9c hng m 

\t\ 

V.07.03.29 

) 

Là giáo viên trrc tip giàng day mon Ting Anh; 
xãy dimg kO hoach giãng dy thea mic tiOu, 
chircmg trinh giáo dyc; thirc hin các phirong pháp 
dy h9c và giáo dyc thea hir&ng phát trin cüa h9c 
sinh; tham gia sinh boat chuyCn mOn tham dir HOi 

. - - . . . ., . 
thao, chuyen de, tip hun  cong tac chu nhiçm, 
pho clip giáo dyc...; phi hgp cha mc h9c sinh và 
các ltzc lucrng xà hi trong giáo duc hc sinh; nãng 
cao hicu qua giáo dyc; thirc hiên các nhiém vi 
khác do hiêu tnr&ng phãn cOng. 

- Co bang tt nghiêp Dai hoc sir pham Ting Anh 
trô len, nu khOng tt nghip sir pham thI phái cO 
bang cü nhãr chuyCn ngành phü hcTp và CO cht'rng 
clii bOi dtrmg nghiêp vi sir phm dành cho gião 
viCn tiu hQc theo quy dnh cüa Bô GDDT; 
- CO chthig clii bOi dir&ng theo tiCu chu.n chrc 

.. . . - 
dan.h nghe nghiep giao vien tleu hcc hang III (neu 
chira có ch&ng chi bi di.r&ng thea tiOu chuân 
chac danh nghi nghip thi sau khi throc tuyn 

diing vào giáo viCn ti&u hoc h.ng Ill phãi Co 
chthig chi trong th&i gian 36 tháng kO tir ngày 
thrçc tuyn dung). 
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5 TIEU HQC 04 
Giáo viên 

Tin hoc 

Giáo viCn TiCu 
hoc hang HI 

V 07 03 29 

Là giáo viên tj-irc tip giâng day mon Tin hcc; xây 
dirng k hoach giãng dy theo miic tiCu., chinxng 
ti-lab giao diic; thirc hin các phircmg pháp day hoc 
vâ giáo diic theo hi.thng phát triên cci.a hcc sinh; 
tham gia sinh boat chuyCn môn, tham d Hi thào, 
chuyCn dé, tap hun, cong tác chi nhiôm, ph cp 
gião dic...; pbéi hcp cha mç h9c sinh và các 1irc 
hrçmg xã hi trong giáo diic hQc sinh; nãng cao 
hiu qua giao diic; thtrc hin các nhim vu khâc do 
hiêu trir&ng phãn cong. 

- Co b.ng tt nghip Dai h9c sir pham Tin hoc trà 
lea, nêu không tt nghip sir pham thI phài có 
b.ng cir nhân chuyCn ngành phi hcTp và có chüng 
chi bi diröiig nghip vii sir phm dành cho gião 
viên tiêu h9c theo quy dnb cfia B GDDT; 
- Co chüng chi bi du&ng theo tiCu chun chic 
danh ngh& nghiêp giáo viCn tiu h9c hang 111 (nu 
chira có chirng chi bi du.Ong theo tiêu chu.ri 
chrc danh nghC nghip thI sau khi duac tuy&n 
diing vâo giáo viCn tiu h9c hang ifi phãi có 
chfrng chi trong th&i gian 36 tháng k tr ngày 
thrcc tuyn ding). 

TOng cong 56 

- 

4 
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STT Dffn vi 
lirong 

can 
tuyên 

Ten vi tn 
viçc lam 

Chtrc danh 
nghe nghiçp 

Ma chfrc 
danh nghe 

. 
nghiçp dçr 
kiêntuyên 

. 
Mo ta vi tn cong viec 

,. . 
Yeu cau 's'e trinh do chuyen mon knih 
nghiem cong tac can thiet cua vi tn thi 

yen 

Ghi 
chu 

Gião viên Giáo viCn 

Là giáo viên trrc tiêp giàng day mon Ng& van; xãy 
thrng k hoach giáo dic mOn hoc; dy h9c theo 
chtrcing trInh giáo diic; quàn 1' hçc sinh trong các 
hoat d)ng giáo dvc;  sü dung các phtrcmg pháp day 
h9c và giáo dc theo htrOig phát huy nãng 1trc, 
ph.m chit cila hQc sinh; tham gia phát hin h9c 
sinh nãng khiëu; tir van tarn hwrng nghiêp cho 

- Co bng tt nghip Dai  h9c str pham Ngü van 
tth len, nu không t& nghiép sti pham thi phâi có 
bang cr nhân chuyên ngành phü hcp vO cO chthig 
chi bèi throng nghip v,i sir pham dânh cho iáo 
viên THCS theo quy dinh cüa B GDDT; 
- Co chrng chi bi du&ng theo tiCu chu.n chi:rc 

Trung h9c co so 03 
Ngo van THCS hang 

V.01 .04.32 
hpc sinh; thirc hin cãc hoat dông kim tra, dãnh 
giá hoc sinh; tham gia sinh boat chuyên mOn, tham 
d,r Hi thâo, chuyCn d, tp hu.n, cOng tác chü 
nhiêm1  phö cp giáo duc...; ph& hcrp cha m h9c 

danh ngh nghiêp giáo viên TFICS bang HI (nu 
chira CO chrng chi bOi dir&ng theo tiCu chun 
chrc danh nghé nghiêp thi sau khi thrnc tuyn 
dung vOo giáo viên THCS hing III phài có chtmg ) 

t sinh và các 1irc lucing xã hôi trong giáo dc hoc 
sinh; nãng cao hiu qua giáo duc; thirc hin các 
nhim vu khác do hiu tru&ng phãn cOng. 

chi trong thOi gian 36 tháng k tfr ngày thrcic' 
tuyri dung). 

Giáo viCn Giáo viCn 

Là giáo viCn m,rc tip giáng day mOn Toân; xãy 
drng ki hoach giáo dic mOn h9c; day  hcc theo 
chixong trinh giáo duc; quàn 1' hçc sinh trong các 
hoat dng giáo duc; sCr dung các phtrmg pháp dy 
h9c và giáo duc thco huOng phát huy näng hrc, 
phârn chat cüa hoc sinh; tham gia phát hin h9c 
sinh nâng khiêu; tir van tarn l', hithng nghip cho 

- Co b&ng tt nghip Di hçc sir pharn Toán tr& 
len, nu kbOng tot nghiêp sir phtrn thi phãi có 
bang cü nhãn chuyCn ngành phO hcTp và CO chong 
chi bci dir&ng nghip vu str pharn dànb cho giáo 
viCn THCS theo quy djnh cOa B GDDT; 
- CO chirng chi bOi thrOng theo tiêu chu.n chtc 

2 Trung h9c co. so' 04 
Toán hQc THCS hang III 

V.0704.2  
h9c sinh; thirc hin các boat dng kiêm tra, dánh 
giá h9c sinh; tham gia sinh hoat chuyCn mOn, tham 
dir Hôi tháo, chuyCn d& tap huAn, cong tác chO 
nhim, ph cap giáo di,ic...; phôi hcp cha m hoc 
sinh và các h:rc hrcmg xã hi trong giáo duc hc 
sinh; nâng cao hiêu qua giáo dvc; thrc hin các 
nhim vu khác do hiêu trtrong phãn cOng. 

danh ngh nghip giáo vién THCS hang  fill (nu 
chira cO chmg chi bOi thrOng theo tiCu chuAn 
chfrc danh ngh& nghip thI sau khi dtrçic tuy&n 
di,ing vào giáo viên THCS hang In phãi Co chfrng 
chi trong thcri gian 36 tháng k tir ngày thr?c 
tuyn thing). 
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3 Trung h9c co• so. 02 
(3jáo viCn 
Sinh hQc 

Giáo viCn 
THCS hang Hi 

V.07.04.3 2 

Là giao viên tnirc tiëp giãng day  mon Sinh h9c; 
xãy thrng k hoach giáo dic mOn hQc; day  hQc 
theo chtrcmg trmnh giào duc; quán i hçc sinh trong 
các boat dông giáo diic; s'ir ding các phwmg pháp 
day hoc và giáo diic theo hir&ng phát huy nang 
hrc, phrn chit cOa hQc sinh; tharn gia phát hin 
hcc sinh nãng khiêu tu v.n tam hirng nghip 
cho h9c sinh; thrc hin càc boat dng kim tra, 
dánh giá hçc sinh; tham gia sinh hoat chuyCn mOn. 
tham di,r l-ii thão, chuyên dé, tap huàn, cOng tác 
chO nhim. ph cp gião duc...; phôi hçip cha mc 
hoc sinh và các Iirc hiçrng xã hi trong giáo duc 
h9c sinh; nàrig cao hitu qua giáo dvc;  thrc hin 
các nbim vu khác do hiêu trt.rOng phãn cOng. 

- CO bang tt nghip Dai  hçc six pham Sinh trô 
len, nêu không i6t nghip six pharn thi phãi cO 
bng cü nhãn chuyCn ngành phü hcip va có chtng 
chi bôi dithng nghip vi,i six pham dành cho giao 
viên THCS thco quy djnh cCa B GDDT; 
- Co chthig chi bi dir&ng theo tiCu chuân chüc 
danh ngh nghip giao viCn THCS hang  In (n&u 
chixa cô ch&ng chi bOi dixOng thco tiCu chuân 
chüc danh ngh nghip thi sau khi dixçrc tuyn 
ding vào giáo viCn THCS hang Hi phãi Co chthig 
chi trong thii gian 36 tháng k tü ngày thrcc 
cuyn dtmg). 

4 Trung h9C Co. So. 01 
GiOo viCn 
HOa h9c 

Giáo 'iCn 
THCS hang III 

- 

. 

\'07 04 32 

Là giáo viCn tiVc tiip giâng dy mOn I-IOa; xây 
drng k hoach giáo dic mOn hpc; day hcc thco 
chuung trinh giáo duc; quán l hoc sinh hong các 
hot c1ng giáo diic; sCr ding các phtrcmg phip dy 
hoc và giáo diic theo hirông phát huy nang lirc, 
phãm chAt ccia h9c sinh; tham gia phát hin hQc 
sinh nàng khiôu; tu vAn tam 1', hithng ngliip cho 
hoc sinh; thrc hin cãc boat ctng kiOm tra, dánh 
già h9c sinh; tham gia sinh boat chuyCn mOn. tharn 
dir Hôi thâo, chuyCn d tap hithn, cOng tác chO 
nhim, phô cp giáo dic...; phOi hçTp cha mc h9c 
sinh và càc hrc hrcrng xã hii hong giáo duc hoc 
sinh; nãng cao hiéu qua giáo diic; thi,rc hin các 
nhim v,i khác do hiêu trtthng phãn cOng.

- 

- Co bang tOt nghip Dai hoc six pham Hóa trà 
len, nêu khOng tt nghip si.r phm thi phái Co 

bAng cü nhãn chuyCn ngành phO hcp và có chrng 
chi bi dumg nghiip vu six phm dành cho giao 
viCn THCS theo quy dnh cüa B GDE)T; 
- Co chirng chi bli thrOng theo tiCu chuAn cc 
danh nghé nghip giáo viCn THCS hg III (nu 
chixa cO chtrng chi bi dtrOng theo tiêu chuAn 
chc danh nghé nghip thi sau khi thrGc tuyn 
diing vào giáo viên THCS hg III phâi có chirng 
chi trong thri gian 36 tháng k tr ngày thrçvc 
tuyn dung). 
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5 Trung h9c co so 02 
Giáo viCn 
Lich sü 

Giào viên 
THCS hang III 

V.07.O4.3 

Là giáo vién tnrc tip giâng day mon Ljch sir; xãy 
di.rng kê boch giáo dc mon h9c; dy h9c theo 
chuong trmnh giáo duc; quàn 1' hc sinh trong các 
hot dng gião dvc;  si:r dung các phucrng pháp day 
h9c và giáo diic thco hu&ng phát huy näng hrc, 
phãm chit cüa hQc sinh; tham gia phát hiên hoc 
sinh näng khiu. hr vAn tam 1', huOng nghip cho 
hc sinh; thrc hiên các hoat dng kim tra, dánh 
giá hpc sinh; tham gia sinh hot chuyCn môn, tharn 
dix Hi thâo, chuyên d tap huãn, cOng tAc chü 
nhiêm, ph6 cp giáo duc...; phi hcrp cha mc h9c 
sinh và cac lixc luang xã hi trong giâo duc hQc 
sinh; nãng cao hiu qua giáo dvc;  thuc hin cAc 
nhiêm vi khác do hiu tnr&ng phãn cong. 

- Co bang tt nghip Di hçc six pham Lich scr tr& 
len, néu không tot nghiêp six phin thj phái có 
bang cü nhân chuyCn nganh phii bcp vâ Co chárig 
chi bi dtrong nghiêp vii six pham dành cho giáo 
viCn THCS thco quy ctjnh cüa B GDDT; 
- Co chirng chi bti dträng theo tiCu chuin chüc 
danh ngh nghip giáo viCn THCS hang ff1 (nu 
chi.ra có chrng chi bi throng thco tiCu chuãn 
chi:rc danh nghé nghip thi sau khi duçic tuvn 
dung vào giào viCn THCS hang HI phãi cO chirng 
chi trong th&i gian 36 tháng k tü ngày duac 
tuy&n diing). 

- 

6 Trung hoc co su 03 
Giáo viCn 

Dja l' 
Giáo viên 

THCS hang Ill 

c - 

fl' 
' 
., 

V.07.O4. 

La giáo viên tnrc tiCp giàng day mOn Dja l'; xây 
dung k hoch giáo dic mOn h9c; dy hoc theo 
chucrng trmnh giáo diic; quãn 1 hcc sinh trong cAc 
hot dng giào duc; sü dung  các phixcmg pháp day 
hoc và giáo diic theo hi.r&ng phát huy nãng Iirc, 
ph.m chAt cüa hcc sinh; tham gia pbát bin h9c 
sinh nãng khiAu; tir vn tam l'. hu&ng nghiêp cho 
h9c sinh; thirc hiên các boat dng kiêm tra, dành 
giá hoc sinh; thamgia sinh hoat chuyOn mOn, tham 
dix Hi thâo, chuyën d& tap hu.n, cOng tác cht'i 
nhimn, phO cp giáo duc...;  pbOi hçTp cha mc h9c 
sinh vâ các hrc lirong xã hi trong giáo diic hoc 
sinh; nãng cao hiu qua giáo duc; thtrc hin các 
nhim vu khác do hiu tnr&ng pbân cong. 

- Co bng tot nghip Di hc six ph?.m E)a l' tr& 
len, nu khOng t& nghip six phtm thI phâi Co 
bng cir nhàn chuyCn ngành phü hcp và CO chCrng 
chi bOi dtrOtg nghiêp vi,i six pham dành cho giáo 
viên THCS thco quy dinh cüa B GDDT; 
- Co chfrng chi bi duOrig thco tiCu chun chirc 
danh ngh nghiêp giáo viCn TFICS hang 111 .(nu 
chixa cO chtrng chi bOi dtrong theo tiCu chu.n 
ch&c danh ngb nghiêp thi sau khi thrçic tuyn 
dung vào giáo viên THCS hang III phai có chirng 
chi trong thri gian 36 tháng ké nr ngày thwc 
niyCn dicing). 

.1! 
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7 1 rung hcc  co so 02 
Giáo viCn 
Ting Anh 

Giáo viCn 
THCS hang 

\ .07.04.32 

Là giáo viên trirc tiêp giâng dy mon Tiêng Anh; 
xáy drng k hoach giáo diic mOn hoc; day h9c 
theo chrcmg trinh giáo duc; quân l hçc sinh trong 
các hoat dông giáo dvc; sir dimg các phirong pháp 
dy h9c và giáo dic theo htrcng phát huy näng 
hrc, phârn cht cüa h9c sinh; tham gia phát hin 
hpc sinh nãng khiêu; tu vn tam l', hithng nghip 
cho h9c sinh; thirc hin các hoat dng kim tra, 
dánh giá h9c sinh; tharn gia sinh hoat chuyCn mOn, 
tham dir Hi thào, chuyCn d, tap hum, cOng tác 
chü nhirn, phô cap giáo dvc...;  phôi hcip cha mc 
h9c sinh và các hrc h.rcng xã hôi trong giáo duc 
hçc sinh; nâng cao hiêu qua giáo diic; thrc hiên 
các nhim vu khác do hiu tnlx&ng phãn Cong. 

- Co bang tt nghip Di hcc sr pham Ting Anh 
trô len. nêu khOng tot nghiêp sir pham thI phãi có 
bng cr nhãn chuyên ngãnh phü hçp vâ CO chüng 
chi bôi dir&ng nghip vu sir pham dành cho giáo 
viCn THCS thco quy djnh cOa Bô GDDT; 
- CO chCrng chi bôi dir&ng theo tiCu chun chtrc 
danh ngh nghip giáo viên THCS hang III (nEu 
chira có chüng chi bi dirOng theo tiCu chuAn 
cht:rc danh ngh& nghip thI sau khi dtrGc tuyén 
dung vão giáo viCn THCS hang HI phãi cO chirng 
chi trong thai gian 36 tháng k& tr ngây duçic 
tuyn dung). 

8 frung h9c co so 0] 
Giào viCn 
Cong ngh 

Giáo viCn 
THCS hang HI 

. 

V.07.04.32 

Là giáo viên tivc tiêp giâng day mOn Cong ngh; 
xãy dirng k hoch giáo dc mOn hc)c; day h9c 
theo chucing trmnh giáo dvc;  quãn l' h9c sinh trong 
các boat dông giáo duc; si dung các phirorig pháp 
day h9c và giáo duc tbeo htr&ng phát buy näng 
hrc, pbm chiit cüa h9c sinh; tham gia phát hin 
hc sinh nãng khiu; tir vn tam 1', hi.rOrig nghip 
cho h9c sinh; thirc hin các hoat c1ng kim tra, 
dànb giá hçc sinh; tham gia sinh boat chuyên mOn, 
tham dir Hi tháo, chuyên d&, tap huAn, cOng tác 
chO nhirn, ph cap giáo diic...; phOi hcip cha mc 
hQc sinh vit các hrc h.rcmg xa bi trong giáo diic 
hoc sinh; nâng cao hiôu qua giáo di,ic; thirc hin 
các nhiêm vi khác do hiéu tnthng phân cOng. 

CO b.ng tot nghiêp Dti h9c sir phm Vt l' tr& 
len, nu khOng tOt nghip sir pham thi phái cO 
brtg cCr nhãn chuyCn ngành phü hcp vâ CO chrng 
chi bi thrOng nghip vi sir phm dành cho giáo 
viCn THCS theo quy dnh cOa B GDDT 
- CO chimg chi bi dirOng thco tiêu chuAn chirc 
danh ngh nghip giáo viCn THCS hang IH (nêu 
chira có chrng chi bi thrOng thco tiCu chuAn 
ch(rc danh righ nghip thi sau khi dircc tuyn 
dung vito giáo 'iCn THCS hang III phai cO chCmg 
chi trong th&i gian 36 tháng k tü ngày dmrçTc 

tuy&n dung). 
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STT 
• 

Don vi 
1ung 

,. 
can 

tuyen 

Ten vi fri 
. 

viec lam 
Chu'c danh 

. nghe nghiçp 
danh nghe 

. 
nghiçp dir 
kien tuyen 

.' . . 
Mo ta vi tn cong viec 

\ eu cau ye trinh do chuyen mon, kinh 
• . . . . 

nghiem cong tác can thiet cua vi tn thi 
. 

tuyen 

Ghi 
chu 

9 Trung hçc co so 02 
Giáo viên 

. 
Tin hpc 

Giáo viCn 
THCS hang UI 

V.07.04.32 

Là gáo viên trirc tip giâng day mon Tin hQc; xây 
thrng k hoach giáo diic mOn h9c; day hoc thea 
chixcrng trinh giáo dic; quàn 1' hcc sinh trong các 
hoat dng giáo dic; sü ding các phirong pháp dy 
h9c và giáo diic thea hix&ng phát huy nàng 1irc, 
phm chit cüa h9c sinh; tham gia phát hin hoc 
sinh näng khiu; ti.r vn tam l, hithng nghip cho 

. .• • . hcc sinh; thtrc hiçn cac hoat dcrng kiem tra, dánh 
giá h9c sinh; tham gia sinh hot chuyCn rnôn, tham 
dr llii thão, chuyên dà, tp hun, cong tác chà 
nhim, ph cp giáo duc...; ph& hçrp cha mc h9c 
sinh và các lrc hrcing xà hi trong giáo dc hçc 
sinh; nâng cao hiu qua giáo dvc;  thirc hin các 
nhim vi khác do hiu tn.râng phãn cOng. 

- Co bang t& nghip Diii hgc sir pham Tin hc trô 
len, nu khOng t& nghip six pham thi phãi Co 
bAng cfr nhãn chuyên ngành phü hcTp và cO chIrng 
chi bi thrOng nghip vu sir ph?m dành cho giáo 
viCn THCS thea quy djnh cüa Bô GDDT; 
- Co ching chi bi dirOng thea tiéu chuAn chi'rc 
darih nghe nghiçp giao vien THCS hang  III (neu 
chi.ra có chfrng chi bi di.rOng theo tiCu chun 
chirc danh ngh nghip thI sau khi thrçic tuyn 
ding vào giáo viCn THCS hang  Ill phãi co chrng 
chi trong th&i gian 36 tháng k tr ngãy dtrçrc 
tuyn dung). 

10 Trung h9c co so 02 
Giáo viCn 
The dc 

Giáo viCn 
THCS hang IH 

( 

) 

V.07.04.32 

Là giáo viCn trirc tip giàng dy mon Th dic; xây 
dtmg k hoach giáo dçic mon hQc; dy hç'c thea 
chirong trinh giáo diic; quàn I' hçc sinh trong các 
hoat dong giao diic sir ding cac phi.rcmg phap day 
hçc va giao due theo huâng phát huy nàng 1rc 
pham chat cua h9c sinh; thani gia phat hiçn hQc 
sinh nang khiáu; tir vAn tam hixàng nghip cho 

. . .. .: 
h9c sinh; thirc hiçn cac hoat  dng kiem tra, danh 
giá h9c sinh; tham gia sinh hoat chuyCn môri, tham 
dr Hi thâo, chuyCn d, tp huAn, cOng tác chü 
nhim, ph cp giáo dvc...;  phi hqp cha mc hçc 
sinh và các 1rc krccrig xà hi trong giáo di,ic h9c 
sinh; nãng cao hiu qua giáo dvc;  thiic hin các 
nhim vii khác do hiu tnx&ng phân cOng. 

- Co bAng t& nghip Di hQc six phm Th diic 
Th thao hoc Giáo dc th ch(it trO 1Cn, nu 
khOng ttt nghip six pham Th diic Th thao hoc 
Giao due the chat thi phai co bang cix nhan 
chuyen nganh phu hcrp va co chirng chi b6 &rOng 
nghiçp vi six phm danh cho giao vien THCS 
theo quy djnh cüa B GDDT; 

. . 
- Co chung chi boi dirong theo ticu chuan chuc 
danh ngh nghip giáo viCn TUCS hang III (nu 
chira CO chirng chi b8i dirOng thea tiCu chuAn 
ch(xc danh ngh nghip thi sau khi dirçrc tuyên 

dvng  vào giáo viCn THCS hang III phái có chthig 
chi trong th&i gian 36 tháng k tir ngày dixqc 
tuyn ding). 

v 

// 

Téng cng 22 
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