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THÔNG BAO 
Xét tuyn viên chfrc huyn Tuy An näm hQc 2022 - 2023 

Thirc hin K hotch s 183/KH-UBND ngày 26/8/2022 cüa UBND huyn Tuy 
An ye vic xét tuyên viên cht'rc huyn Tuy An, näm h9c 2022 - 2023; theo de nghj 
cüa Trixng phOng Ni vi ti Ta trInh so 1048/TTr-NV ngày 30/8/2022, UBND 
huyn Thông báo xét tuyen viên chi'rc huyn Tuy An 11am h9c 2022 — 2023 nhu sau: 

1. S hrçrng, vj tn vic lam cn tuy&i diing 

Tng s chi tiêu cn tuyn di1ng là 232 chi tiêu, c1i the: 

a) Giáo viên: 226 chi tiêu 

- Bc mm non: 110 giáo viên 

- Bc tiêu hpc: 110 giáo viên, trong do: 

+ Giáo viên tiu hçc co bàn: 54 giáo viên 

+ Giáo viên Ti&ig Anh: 18 giáo viên 

+ Giáo viên Tin hçc: 04 giáo viên 

+ Giáo viên Am nhc: 10 giáo viên 

+ Giáo viên MT th4t: 12 giáo vien 

+ Giáo viên Th diic: 12 giáo viên. 

- Bc THCS: 06 giáo viên, trong do: 
+ Giáo viên Ting Anh: 02 giáo viên 

+ Giáo viên Toán: 03 giáo viên 

+ Giáo viên Tin: 01 giáo viên 

b) Nhân viên chi tiêu tuyn ding: 06 nguOi 

+ Nhân viên Van thtr: 05 nguai 

+ Nhân viên Thu vin: 01 nguOi 

Yêu cu tuyn ding theo ti'rng vj frI vic lam th hin trong biu mu chi tiêt 
dInh kern. 

2. Di tung, tiêu chun vl diu kin dâng k xét tuyên viên chfrc 
Thc hin theo quy djnh tti K hoch s 1 83/KH-UBND ngày 26/8/2022 eüa 

UBND huyn ye vic xét tuyên viên chüc huyn Tuy An näm hQc 2022 - 2023. 

3. Ho so' däng k xét tuyn viên chü'c 

a) Ho so' (tang k xét tuyn 
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Mi thI sinh däng k xét tuyn giáo viên phài Irirc tip np 01 (mOt) b h sci, 
gm các thành phn sau: 

- Phiu dang k3" dir tuyên; 

- Ban photo các van bang, chirng chi theo yêu cu tai  vj trI dir tuyn; 

- 06 phong hi có dan tern, ghi rô h9 ten, dja chi, s din thoti ngu?ñ nhn (trithiig 
hcip dja chi ngtthi nhn khóng phái là ngwdri dw tuye2n thl phái ghi chá them hQ, ten 
cia ngw&i d- tuyn, vj tn d tuyn). 

- Giy chrng nhn thuc di ftrqng uu tiên trong tuyn dimg (nu co) duqc cc 
quan có thâm quyên chirng thc. 

b)Lru 

- Mi thi sinh chi duçic däng k)" & 01 vj trI dr tuyn và tir chju trách nhim ye 
tinh trung thirc cüa Phiêu dang k dir tuyên. Trtthng hçip thi sinh däng k tr 02 vj trI 
dir tuyên tr& len hoc Phiêu däng k dr tuyen khai không trung thirc thj bj xoá ten 
trong danh sách dir tuyen hoc bj buy hO kêt qua tuyên diing. 

- Không nh.n Phiu dang k dr tuyn di vài nhüng ngi.r&i chtra có bang t& 
nghip chuyên mon. 

4. Cong khai thông tin tuyn dtjng; thM gian và dja dim tip nhn h so' 

a) Thông báo xét tuyn viên chüc huyn Tuy An, näm hçc 2022 - 2023 duvc 
dng tái trên trang thông tin din tir cüa UBND huyn Tuy An t?i  dja chi 
http://tuyan.phuyen.gov.vn; duçic niêm yet cong khai tai  Phàng Ni vi huyn Tuy 
An và UBND các xä, thj trãn; dông th&i, thrçic thông báo rng rãi trên h thông h 
thông truyên thanh huyn và các xà, thi trân dê các Ca nhân Co nhu câu biêt, dang 
k dr tuyên theo quy ctnh. 

b) ThOi gian, dja dim nhn ho so' 

- ThO'i sian tip nhn h sa cüa ngithi dang k dir tuyn là 30 ngày k tr ngày 
05/9/2022 den ht ngày 04/10/2022 (tronggi&hành chInh). 

- Dja dim tip nhn h sd: PhOng Ni vi huyn Tuy An: s 314 Quc 1 1, thj 
fran ChI Th?nh, huyn Tuy An, tinh Phü Yen. 

UBND huyn Tuy An thông bao xét tuyn viên chirc huyn Tuy An, näm h9c 
2022 - 2023. M9i van dê chua rO dé nghj lien h trrc tiêp PhOng Ni vi (so din thoai 
0257.2216595) dê biêt them chi tiêt và dixqc giái dáp./., 

Ncti nhmn: CHU TICH 
- Sâ Ni vi,i (b/cáo); • U TIC 
- Ti' Huyn üy (b/cáo); 
- Chü tjch, PCT UBND huyn; / - 
- Phàng GD&DT; 
- Phông NOi  vit; 
- Phông VH&TF (Dang tai Trang TFDT huyn); 
- UBND các xã,, thj trân; 
- TT VH-TT&TT' (t/bao); 
- Luu: VT, NV (Hoa).  / fl4/ Nguyn Van bang 
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