UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 69 /TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 15 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức năm học 2017 - 2018
Căn cứ Luật viên chức 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn
về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với
viên chức và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 về ban hành
Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp
đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối
với viên chức;
Công văn số 6044/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 08/12/2016 về việc sử dụng
đội ngũ nhân viên trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;
Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của
UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-SNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ
Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;
Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang thông báo đến các sinh viên, giáo sinh đã tốt
nghiệp đúng chuyên ngành cần tuyển và các đối tượng có đủ tiêu chuẩn dự tuyển vào
đơn vị sự nghiệp trực thuộc một số nội dung như sau:
1. Điều kiện xét tuyển:
Người 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:
- Là công dân Việt Nam
- Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển và lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành,
hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
Ghi chú: Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- 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 cở sở chữa
bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;
- Có dị dạng lớn về hình thể không phù hợp với môi trường sư phạm;
- Phát âm bị ngọng, lắp.

Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người được tuyển dụng vi phạm các
quy định trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.
2. Số lượng và yêu cầu ngạch dự tuyển:
Người dự tuyển ngạch giáo viên: Tốt nghiệp Thạc sỹ, Đại học sư phạm hoặc
đại học chuyên ngành cần tuyển (có chứng chỉ bồi đưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy
định) và phải có chứng chỉ B (hoặc bậc 2) ngoại ngữ theo Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ tin học văn phòng. Đối với
Giáo viên dạy tiếng Anh cần phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt chứng chỉ B hoặc
bậc 2.
Người dự tuyển ngạch nhân viên kế toán, thư viện: Tốt nghiệp Trung cấp
chuyên ngành (kế toán, thư viện) trở lên và phải có chứng chỉ ngoại ngữ (B (hoặc bậc
2 ngoại ngữ theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT) đối với trình độ đại học và A đối
với trình độ cao đẳng trở xuống) và chứng chỉ tin học văn phòng.
Biên chế viên chức được giao năm học 2017-2018 của các trường Trung học
phổ thông là 1.580 biên chế, đến nay đã sử dụng 1.538 biên chế, còn 42 biên chế chưa
sử dụng, do giáo viên thuyên chuyển, nghỉ hưu, thôi việc. Nay tuyển dụng cho các
trường trung học phổ thông 21 biên chế với vị trí việc làm và yêu cầu cụ thể như sau:
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số:
V.07.05.15): 12 vị trí, cụ thể:
+ Giáo viên dạy Ngữ văn: 02 vị trí (THPT Tầm Vu: 01 vị trí; THPT Trường
Long Tây: 01 vị trí). Yêu cầu trình độ chuyên môn ĐHSP Ngữ văn trở lên hoặc Cử
nhân Ngữ văn có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
+ Giáo viên dạy Toán: 02 vị trí (THPT Tầm Vu: 01 vị trí; THPT Tây Đô: 01 vị
trí). Yêu cầu trình độ chuyên môn ĐHSP Toán hoặc ĐHSP Toán –Tin trở lên hoặc Cử
nhân Toán có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
+ Giáo viên dạy Hóa học: 01 vị trí (THPT Cái Tắc: 01 vị trí). Yêu cầu trình độ
chuyên môn ĐHSP Hóa học trở lên hoặc Cử nhân Hóa học có chứng chỉ nghiệp vụ sư
phạm.
+ Giáo viên dạy GDCD: 02 vị trí (THPT Tây Đô: 01 vị trí; THPT Châu Thành
A: 01 vị trí). Yêu cầu trình độ chuyên môn ĐHSP GDCD hoặc ĐH Giáo dục chính trị
trở lên.
+ Giáo viên dạy Vật lý-Công nghệ: 01 vị trí (THPT Cái Tắc: 01 vị trí). Yêu cầu
trình độ chuyên môn ĐHSP Vật lý - Công nghệ trở lên.
+ Giáo viên dạy Vật lý: 01 vị trí (THPT Vĩnh Tường: 01 vị trí). Yêu cầu trình
độ: ĐHSP Lý hoặc ĐHSP Lý-Công nghệ trở lên hoặc Cử nhân Vật lý có chứng chỉ
nghiệp vụ sư phạm.
+ Giáo viên dạy Tiếng Anh: 02 vị trí (THPT chuyên Vị Thanh: 01 vị trí; THPT
Vĩnh Tường: 01 vị trí). Yêu cầu trình độ chuyên môn ĐHSP Anh văn trở lên hoặc Cử
nhân Anh văn có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
+ Giáo viên dạy Lịch sử: 01 vị trí (THPT Tây Đô: 01 vị trí). Yêu cầu trình độ
chuyên môn ĐHSP Lịch sử trở lên hoặc Cử nhân Lịch sử có chứng chỉ nghiệp vụ sư
phạm.

- Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số:
V.07.04.12): 05 vị trí, cụ thể:
+ Giáo viên dạy Ngữ văn: 02 vị trí (THPT Cây Dương: 01 vị trí; THPT Châu
Thành A: 01 vị trí). Yêu cầu trình độ chuyên môn ĐHSP Ngữ văn trở lên hoặc Cử
nhân Ngữ văn có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
+ Giáo viên dạy Toán: 01 vị trí (THPT Châu Thành A: 01 vị trí). Yêu cầu trình
độ chuyên môn ĐHSP Toán hoặc ĐHSP Toán –Tin trở lên hoặc Cử nhân Toán có
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
+ Giáo viên dạy GDCD: 01 vị trí (PT DTNT Him Lam: 01 vị trí). Yêu cầu trình
độ chuyên môn ĐHSP GDCD hoặc ĐH Giáo dục chính trị trở lên.
+ Giáo viên dạy Vật lý: 01 vị trí (THPT Cây Dương: 01 vị trí). Yêu cầu trình độ
chuyên môn ĐHSP Vật lý trở lên hoặc Cử nhân Vật lý có chứng chỉ nghiệp vụ sư
phạm.
- Chức danh nhân viên thư viện: 01 vị trí (THPT Lê Hồng Phong). Yêu cầu
trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Thư viện.
- Chức danh nhân viên kế toán: 03 vị trí (THPT Vị Thanh: 01 vị trí - Yêu cầu
trình độ Đại học chuyên ngành Kế toán; THPT Phú Hữu: 01 vị trí - Yêu cầu trình độ
Trung cấp chuyên ngành Kế toán; THPT Lê Hồng Phong: 01 vị trí - Yêu cầu trình độ
Trung cấp chuyên ngành Kế toán).
3. Hình thức và nội dung tuyển dụng:
a. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển có ph ng vấn
theo qui định hiện hành.
b. Nội dung xét tuyển viên chức:
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự
tuyển.
- Kiểm tra, sát hạch thông qua ph ng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ của người dự tuyển. (Nội dung và hình thức sẽ được nêu cụ thể trong kế
hoạch kiểm tra, sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức và đăng trên Website:
http://haugiang.edu.vn và dán ở bảng thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi
Ban kiểm tra, sát hạch phỏng vấn viên chức của Hội đồng xét tuyển viên chức ngành
giáo dục họp thông qua).
4. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu (mẫu số 01 Thông tư 15/2012/TTBNV ngày 25/12/2012);
- Bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu (mẫu số 02 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày
25/12/2012) có xác nhận của địa phương, cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06
tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự
tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào
tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức kh e do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên
trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có)
được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
* Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
Nhận từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/9/2017.
* Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang,
đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh - Hậu Giang (Khu hành
chính mới). Điện thoại: 02933.876 267. ( ất cả các oại hồ s nên s p xếp theo thứ t
qui định như trên, ứng viên đăng k d tuyển phải tr c tiếp đến nộp hồ s . Hồ s
không trúng tuyển không trả ại).
* Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày
11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Hội đồng xét
tuyển viên chức sẽ niêm yết danh sách dự tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo và
Website: http://haugiang.edu.vn, từ ngày 13/9/2017.
Thời gian xét tuyển dự kiến: ngày 25/9/2017.
Trên đây là thông báo xét tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang./.
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