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THÔNG BAO 
Vê vic tiêp nhn ho so' xét tuyên viên chtrc 

giáo viên nám h9c 202 1-2022 

Thirc hin K hotch s 60/KI-1-UBND ngáy 25/3/202 1 cüa UBND tinh v 
vic xét tuyn viên ch(rc giáo viên nàm h9c 202 1-2022 và Thông báo s 15/TB-
SNV ngày 26/3/2021 cüa Si Ni vit tinh Phü Yen thông báo v vic trin khai 
k hoich xét tuyn viên chrc giáo viên näm hçc 202 1-2022. 

UBND huyn Tuy An thông báo vic tip nhn h so xét tuyn viên 
chirc giáo viên nàm h9c 2021- 2022 cii th nhii sau: 

1. Dôi ttrçrng, chI tiêu và diu kin tiêu chuân dáng k xét tuyn viên 
chii'c giáo viên näm h9c 2021-2022 

Th?c hin theo quy djnh tai  K  hoach so 60/KH-UBND ngày 25/3/2021 
cüa UBND tinh ye xét tuyên viên chirc giáo viên näm h9c 202 1-2022. Trong do 
chi tiêu tuyên diing viên chüc giáo viên näm h9c 202 1-2022 cüa huyn Tuy 
An gôm 129 chi tiêu, cii the: 

- Mâm non: 80; 

- Tiu hoc: 45 (Tiu hoc các môn:27; Am nhac:03; M thuât:03; Tin 
hoc: 07; The duc: 05); 

- Trung h9c co sâ: 04 (Tin hçc). 

2. Vé thui gian và da  iliêm tiêp nhn ho so': 
- Thii gian tip nhn h so: Trong giô' hành chInh, bt du tiir ngây 

30/3/202 1 den hêt ngày 28/4/202 1. 

- Dja dim nhn h so: Tii Phèng Ni vi huyn Tuy An. 

Dja chi: 314 Quc 1 1A, thj trân Chi Thanh, huyn Tuy An, tinh Phü 
Yen. 

3. Ho so' dáng k xét tuyên viên churc giáo viên 
Mi thi sinh däng k xét tuyn phâi trrc tip np 01 (met) b h so, gm 

các thãnh phn sau: 

- Phiu däng k dir tuyn (theo mu ban hãnh kèm theo K hoch s 
60/KH-UBND ngày 25/3/202 1 cüa UBND tinh). 
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- Phong bI 06 bI ghi dy dü thông tin v h9 ten, dja chi, so din thoi 
nguôi nhn, tnthng hçip dja chi nguôi nhQtn không phài là ngisi dir tuyn thi 
phâi ghi rö them h9 ten cüa ngu?ii dir tuyn và vj tn dir tuyên. 

- Giy chüng nhtn thuc di tu9'ng uu tiên trong, tuyn diing (nu co). 
Nguâi dang k xét uyn không duqc b sung các giy t? xác nhtn ch d u'u 
tiên sau khi cong b kt qua tuyn ding. 

Mi thi sinh chi duçc dang k ô 01 vj trI dr tuyên ti Ké hoch so 60/KH-
UBNID ngày 25/3/2021 cüa UBND tinh và ti,r chju trách nhim ye tInh trung 
thirc cüa Phiu dàng k dir tuyên. Tru?ng hçp thI sinh dàng k tir 02 vj trI dir 
tuyn tth len hotc Phiu dãng k dir tuyn khai không trung thirc thI bj xóa ten 
trong danh sách dir tuyn hoic hüy bO kt qua tuyn diing. 

* Liru: 

- Phiu däng k dr tuyn phái din dy dü thông tin, các ni dung không 
có thI ghi rô không hoc gch chéo ph.n dê trng, riêng các vi trI có yêu câu 
ngoti ngu', thj sinh có chirng chi/giy chimg nhn Tiêng anh quc tê TOEFL, 
JELTS, TOEIC, Cambridge English thI phài ghi rO thi hn hiu 1irc duçc quy 
djnh cho loai chirng chi do. 

- Không nhn Phiu dang k thi tuyn di vi nhüng ngui chua có bang 
t& nghip chuyên mon. 

4. L phi 
Sau khi kt thüc thñ hmn tip nhn h so, Hi dng tng hçTp s luçng thI 

sinh däng k d%r tuyn và can cir Thông tu s 228/2016/TT-BTC ngày 
11/1 1/20 16 cüa Bô Tài chInh v müc thu, ch d thu, ntp, quán 1 vâ sir diing 
phi tuyn diing, d? thi nâng ngch, thang hang cong chiirc, vien chirc dê thông 
báo thu 1 phi dr tuyn theo quy djnh. 

5. Giao Phông Van hóa và Thông tin huyn dAng tái thông tin nay tren 
Trang thông tin din tü cüa UBND huyn; Trung tam Van hoá - The thao và 
Truyen thanh huyn to chüc thông báo ti-en h thông phát thanh cüa huyn; 
Phông Giáo dic và Dào to huyn; các don vj tnthng h9c; UBND các xã, thj 
trân thông báo và niem yet ti trii sâ lam vic d toàn the can bô, cong chüc, 
viên chüc, ngui lao dngvà nhân dan cüng nhu các dôi tuçrng dü dieu kin 
tham dir xét tuyên dugc biet. 

(DInh kern Ké' hoçich so' 60/KLI-UBND ngày 25/03/202 1 cia UBND tinh Phz, 
Yen và Thông báo sO 15/TB-SNV, ngày 26/03/2021 cza SO' N5i vy tinh Phi Yen ye 
vic trién khai Ké hogch xét tuyén vién chik giáo viên nárn hQc 202 1-2022 dup'c 
däng tái trên Trang thông tin din &' cia UBND huyn tgi dja chi 
http ://tuvan .phu yen .,ov. in). 
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Trên day là thông báo vic tiêp nhn h sa xét tuyên viên chüc giáo viên 
nArn h9c 2021-2022 dê các Ca quan, dan vj, dja phuang va ngthi có nhu cau 
dàng k xét tuyên viên chirc giáo viên diiçc biêt, thirc hin./. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- CVP, các PCVP HDND&UBND huyn; 
- Phông GD&DT huyn; 
- Phông VH&TT (Dang tái Trang TTDT huyn); 
- TT VH —TI và Iruyên thanh huyn (Tlbáo); 
- Liru: VT, NV.,',, 

TM. UY BAN NHAN DAN 
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