UY BAN NHAN DAN
QU4N SCN TRA
S: Ib /TB-UBND

cQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc
So'n Trà, ngày (6 tháng 9 nám 2019

THÔNG BAO
Ye vic hyp dung lao dng ti các trtrông mâm non, tiêu h9c
thuc UBND qun So'n Trà näm hçc 2019-2020
Uy ban rthân dan qu.n Scm Trà thông báo tuyn hçip dng lao dng tai các
mxng mâm non, tiêu hçc thuc qu.n näm h9c 20 19-2020 nhu sau:
lao dng
1. Di trçng và diêu kin dàng k tuyên hçrp dung
a) Diu kin chung
Nguôi có dà các diu kin sau day không phân bit dan tc, nam nfr, thành
phân xã hi, tin ngrô'ng, ton giáo duc dàng k dir tuyên viên chirc:
- Co quc tjch Vit Nam Va Cu trü tai Vit Nam;
Tüdñ18tuôitthlên.
- Co don däng k dtrr tuyên;
- Co l 1ch rô rang;
- Co van bang, chrng chi dào tao, Chng chi hành ngh hoac cO näng khiu
k3 näng phü hçip vOi vj tn vic lam;
- Dü sirc khoê d thc hin cong vic hoc nhim v;
- Dáp ing các diu kin khác theo yêu c.0 cüa vj tn vic lam do don vj sir
nghip cOng l.p xác dinh nlnmg không dLrVc trái vâi quy djnh ciia pháp lu.t;
- Nhtrng nguii sau day không duçic däng k dir tuyn viên chirc: Mat näng
1ixc hành vi dan sir ho.c bj, han chê nang lirc hành vi dan sir; dang bj, tmy cru
trách nhim hInh sr; dang chap hành bàn an, quyêt djII1I ye blith sx cüa Tôa an;
dang bi. áp ding bin pháp xir l hành chInh dixa vào co s chtra bênh, co s giáo
diic, tnrOng giáo duô'ng.
b) Diu kiên cii th:
- Däng kj tuyê'n hcrp dng giáo viên mm non hcing IV
+ Co b.ng t& nghip cao d.ng six pham m.m non trO len;
+ Co trInh d ngoai ngi b.c 1 theo quy di.nh tai Thông tu su 01/2014/TTBGDDT ngày 24 tháng 01 nàm 2014 cia B Giáo d\ic và Dào tao ban hành
Khung nàng lirc ngoai ngü 6 b.c dàng cho Vit Nam.
+ Co tnInh d tin hçc dat chuan k' näng sir diing cong ngh thông tin co
bàn theo quy djnh tai Thông tu so 03!2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 nàm
2014 cña B Thông tin Va Truyên thông quy dtnh Chu.n k nàng sir diing cong
ngh thông tin.
+ CO h kh.0 tai thành ph Dà Nng.
Dáng kj tuyn hctp dng giáo viên tiéu hQc hçrng IV
- Co b.ng t& nghiep dai h9c six pham tr& len, cO chuyên ngành six pham
phü hcp vói b mon giàng day;

- Co trmnh d ngoi ngLi b.c 1 theo quy djnh t?i Thông tr s 01/2
014/TT..
BGDDT ngày 24 tháng 01 nàm 2014 cüa B Giáo diic và Eào tao ban hành
Khung nàng 1irc ngoai ngti 6 bc dung cho Viêt Nam.
- Co trInh d tin h9c dat chun k näng sir diing cong nghe thông tin co'
bàn theo quy dnh tai Thông tii so 03/2
014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 nam
2014 cüa Bô Thông tin va Truyên thông quy djnh Chuân k5 nAng sr diing cOng
ngh thông tin.
- Di vi giáo vien day ngoai ngü thI trinh d ngoai ngü thir 2 phãi dt bc
1 theo quy djnh tai Thông t.r so
Ol/2014/TT...BGDDT ngay 24 tháng 01 nàm
2014 cua Bô Giáo ditc va Dào tao; có h khau t?i thành phô Dà Nãng.

2. Nhu cu tuyn hQ'p dng:
- Giáo viên Van hóa tiu hoc: 06
- Giáo viên Ting Anh: 02
- Giáo vien mm non: 03.

3. Thu tic h so': H

so dàng k' tuyn hcp dng bao gm:

a) Dan dàng k dir tuyn.
b) Bàn so yu l' ljch tir thuât có xac nhn ciia co quan có thAm quyn
frong thi han 06 tháng, tInh den ngày np ho so dr tuyen.
c) Bàn sao các van bang, chüng chi va kt qua h9c tp theo yêu câu cüa vj
trI di,r tuyen. Tnr&ng hçp cO vAn bang do co sâ dào tao nixc ngoài cap
phài duc
cong chüng djch thuât sang tiêng Viêt.
d) Giy chirng nhan sue khóe con giá frj sr diing do co quan y t dü diu
kiên dt.rcc khám sic khOe chIrng nhn trong thO'i han 12
thángtheo quy djnh t?i
Thông ti.r so 14/2013/TT-ByT ngày 06/5
/2013 cüa Bô Y tê ye vic hixOng dan
khám sue khôe.
d) Bàn sao h khu thi.r&ng trü du?c co quan cO thm quyn chüiig th?c
(di vâi nh&ng nguM có h khâu thrmg tn tai thành phô Dà Nàng).
so drng trong bI c 22 x 32 cm ghi rO ten nguYi nhân, dja chi lien he,
s then thoai, email (neu co).

4. Thôi gian, dja dim np ho so'
Thñ gian np h so' tir ngày 06/9 dn h& ngày 12/9
/20 19 tai Phông Nôi vu
qun Son Trà.
Dia chi: Trung tam hành chinh qun Son Trà - s 02 dixng Dông Giang,
qun So'n Trà, thành phô E)a Nàng.
Trén day là thông báo tuyn hçip dn lao dng tai các tniO'ng mm non,
tieu h9c qi4n Son Trà nAm h9c 2019-2020Yy'
Nd nhân:
- Sà NOi vl,t thà.nh phd;
- Van phông UBND qu.n;
- Phông Giáo dic và Dao tao qu.n;
- Ltru: VT, PNV.
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