y ban nhân dân qun Hi Châu thông báo tuyn lao ng hp ng ti các n v s nghip giáo dc và ào to qun
Hi Châu, nm hc 2017-2018 nh sau:
I. NHU CÂU TUYÊN DUNG
1. Nhu câu tuyên dung hp ông lao ông: 12 ngi
- Bâc Trung hoc c s: 02 ngi, cu thê:
Giao viên Ng vn: 01 ngi, Nhân viên Y tê: 01 ngi.
- Bc Tiu hc: 02 ngi, c th:
Giáo viên Vn hóa: 02 ngi.
- Bâc Mâm non: 08 ngi, cu thê:
Giao viên Mâm non: 08 ngi.
II. ÔI TNG, IÊU KIÊN, THU TUC HÔ S NG KY D TUYÊN
1. ôi tng ng ky d tuyên
Ngi ng ky d tuyên vao hp ông lao ông tai cac n vi s nghiêp giao duc va ao tao quân Hai Châu
phai co u tiêu chuân vê phâm chât; co chuyên môn nghiêp vu, nng lc theo yêu câu cua tng vi
tri d tuyên, co hô khâu tai a Nng.
2. iu kin
a) iêu kiên chung
Ngi co u cac iêu kiên sau ây, không phân biêt dân tôc, nam, n, thanh phân xa hôi, tin ngng,
tôn giao c ng ky d tuyên:
- Có quc tch Vit Nam và c trú ti Vit Nam;
- 18 tui tr lên;
- Có n ng ký d tuyn;
- Có lý lch rõ ràng;
- Có vn bng, chng ch ào to phù hp vi v trí vic làm;
- áp ng các iu kin khác theo yêu cu ca v trí vic làm do n v s nghip công lp xác nh nhng không
c trái vi quy nh ca pháp lut;
- sc kho thc hin công vic hoc nhim v.
- Nhng ngi sau ây không c ng ký d tuyn hp ông lao ông:
+ Mt nng lc hành vi dân s hoc b hn ch nng lc hành vi dân s; ang b truy cu trách nhim hình s;
+ ang chp hành bn án, quyt nh v hình s ca Tòa án; ang b áp dng bin pháp x lý hành chính a
vào c s cha bnh, c s giáo dc, trng giáo dng.

b) iu kin c th
- ôi vi nhng ngi ng ky d tuyên giao viên giang day tai trng Mâm non công lâp trên ia ban quân
Hai Châu:
+ Có bng tt nghip trung câp s phm mm non tr lên; có chng ch ngoi ng bc 1 (i vi trung cp) và
bc 2 (i vi i hc, cao ng); có chng ch tin hc úng theo quy nh.
- ôi vi nhng ngi ng ky d tuyên giao viên giang day tai trng tiêu hoc công lâp trên ia ban quân
Hai Châu:
+ i vi giao viên Vn hóa:
Tt nghip trung câp s phm giáo dc tiu hc tr lên; có trình ngoi ng bc 1 (i vi trung cp) và bc 2 (i vi
cao ng, i hc); có chng ch tin hc úng theo quy nh.
- ôi vi nhng ngi ng ky d tuyên giao viên giang day tai trng trung hoc c s công lâp trên ia ban
quân Hai Châu:
+ Co bng tôt nghiêp ai hoc nganh s pham tr lên, co chuyên nganh phu hp vi vi tri viêc lam ng
ky d tuyên (nêu tôt nghiêp nganh khac nganh s pham thi phai co chng chi nghiêp vu s pham
giang day phô thông hp lê); có trình ngoi ng bc 2, co chng chi tin hoc ung theo quy inh.
- ôi vi nhân viên Y tê:
Co trình chuyên môn t y s trung cp tr lên; co trinh ô ngoai ng bâc 1 tr lên theo quy inh tai
Thông t sô 01/2014/TT-BGDT, co chng chi tin hoc ung theo quy inh.
3. Th tc h s
a) n ng ký d tuyn hp ông lao ông;
b) Bn s yu lý lch t thut có xác nhn ca c quan có thm quyn trong thi hn 06 tháng, tính n ngày
np h s d tuyn;
c) Bn sao hp l các vn bng, chng ch và kt qu hc tp phù hp vi b môn d tuyn, c c quan có thm
quyn chng thc. Trng hp có vn bng do c s ào to nc ngoài cp phi c công chng dch thut sang
ting Vit;
d) Giy chng nhn sc khe còn giá tr s dng do c quan y t iu kin c khám sc khe chng nhntheo
quy nh ti Thông t s 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 nm 2013 ca B Y t v vic hng dn khám sc
khe;
) Bn sao hp l Giy chng nhn thuc i tng u tiên (nu có) c c quan, t chc có thm quyn chng thc;
e) Bn sao hp l h khu thng trú c c quan có thm quyn chng thc (i vi nhng ngi có h khu thng trú ti
thành ph à Nng);
g) Bn sao s bo him xã hi (nu có);
H s ng trong bì c 22x32cm, ghi rõ a ch liên h, s in thoi, email (nu có).
III. HINH THC, NÔI DUNG TUYÊN DUNG
1. Hình thc hp ng

Hp ng lao ng theo quy nh ca B Lut Lao ng.
2. Hinh thc tuyên dung
Tuyên dung hp ông lao ông thông qua hinh thc phong vân
IV. THI GIAN, IA IÊM NHÂN HÔ S
1. Thi gian nhn h s
Thi gian nhân hô s t ngày 08 tháng 01 nm 2018 n ht ngày 12 tháng 01 nm 2018.
2. a im nhn h s
Phòng Ni v qun Hi Châu, s 270 ng Trn Phú, quân Hai Châu, thanh phô à Nng.
Trên ây là thông báo tuyn lao ng hp ngti các n v s nghip giáo dc và ào to qun Hi Châu nm hc
2017-2018./.

