ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1457 /TB-UBND

Hương Trà, ngày 10 tháng 6 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động
theo Nghị đị nh 68/2000/NĐ-CP, ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019
Căn cứ Quyết đị nh số 495/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân
thị xã Hương Trà về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức và Hợp đồng
lao động theo Nghị đị nh 68/2000/NĐ-CP, ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019,
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà thông báo tuyển dụng viên chức và Hợp
đồng lao động theo Nghị đị nh 68/2000/NĐ-CP để bố trí tại các đơn vị sự nghiệp
giáo dục công lập trên địa bàn thị xã Hương Trà như sau:
1. Số lƣợng cần tuyển: 68 biên chế, trong đó:
- Giáo viên Mầm non: 20;
- Giáo viên Tiểu học: 35;
- Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX: 05;
- Nhân viên Thiết bị Trung tâm GDNN-GDTX: 01;
- Nhân viên Bảo vệ: 07.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dƣ̣ tuyển:
a) Điều kiện
Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành
phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được tham gia dự tuyển:
- Có quốc tịch Việt Nam;
- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ đào tạo
phù hợp với vị trí dự tuyển;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Có hộ khẩu thường trú tại thị xã Hương Trà đủ 24 tháng trở lên tí nh đến
ngày nộp hồ sơ;
- Đối với người có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ tiếp nhận hồ sơ tốt nghiệp tại các trường Đại học sư
phạm, xếp loại Giỏi trở lên.
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 cơ sở
chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;
- Những trường hợp trúng tuyển các năm trước không đến làm thủ tục nhận
công tác mà không có lý do;

- Phát âm không chuẩn, dị dạng về hình thể.
Những trường hợp xét trúng tuyển nếu phát hiện vi phạm các quy định trên
thì kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ.
b) Tiêu chuẩn
- Giáo viên Mầm non: Những người có bằng tốt nghiệp Trung học sư phạm
trở lên, ngành Giáo dục mầm non;
- Giáo viên Tiểu học : Những người có bằng tốt nghiệp Trung học sư phạm
trở lên, ngành Giáo dục tiểu học;
- Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thƣờng xuyên:
+ Điện dân dụng : Người t ốt nghiệp ĐHSP Kỹ thuật chuyên ngành Điện,
Điện tử; Tốt nghiệp Kỹ sư Điện và có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (NVSP); Tốt
nghiệp ĐHSP Vật lý; Tốt nghiệp ĐHKH Vật lý và có Chứng chỉ NVSP; Tốt nghiệp
ĐHSP chuyên ngành khác và có bằng Trung cấp trở lên về Điện.
+ Thú y: Người tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Thú y và có Chứng chỉ NVSP;
Tốt nghiệp ĐHSP chuyên ngành khác và có Chứng chỉ Trung cấp Thú y trở lên;
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác, có Chứng chỉ NVSP và bằng Trung cấp Thú y
trở lên.
+ Cắt may: Người tốt nghiệp ĐHSP Kỹ thuật chuyên ngành May; Tốt nghiệp
ĐHSP chuyên ngành khác và có bằng Trung cấp trở lên về chuyên ngành May; Tốt
nghiệp ĐH chuyên ngành khác, có chứng chỉ NVSP và có bằng Trung cấp trở lên
về chuyên ngành May.
+ Nhiếp ảnh: Người tốt nghiệp ĐHSP đúng chuyên ngành hoặc những ngành
có liên quan về Nhiếp ảnh; Tốt nghiệp ĐHSP các ngành Điện ảnh, Mỹ thuật; Tốt
nghiệp ĐHSP chuyên ngành khác, có Chứng chỉ nghiệp vụ Nhiếp ảnh; Tốt nghiệp
ĐH chuyên ngành khác, có Chứng chỉ NVSP và Chứng chỉ nghiệp vụ Nhiếp ảnh.
- Nhân viên Thiết bị : Người tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành
Công nghệ thiết bị trường học ; Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên các chuyên
ngành: Điện, Điện tử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; Tốt nghiệp Cao đẳng trở
lên các chuyên ngành khác, có Chứng chỉ Sơ cấp chuyên ngành Điện, Điện tử.
Đối với người dự tuyển vào vị trí Giáo viên , Nhân viên thiết bị , phải có trình
độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy đị nh tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày
24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử
dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại
Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.
- Nhân viên Bảo vệ : Nam, tuổi đời từ 18-35, tốt nghiệp Trung học cơ sở trở
lên, ưu tiên những người có hộ khẩu thường trú tại Hương Vân
, Hương Văn,
Hương Toàn, Hương Chữ, Hương Hồ, Bình Thành.
3. Thời hạn và đị a điểm nhận hồ sơ:
Thời hạn nhận hồ sơ : Từ ngày 12/6/2019 đến hết ngày 11/7/2019 trong giờ
hành chính (trừ Thứ bảy và Chủ nhật).
Đị a điểm phát hành và nhận hồ sơ : Phòng Nội vụ thị xã Hương Trà , số 107
đường Cách mạng tháng Tám, phường Tứ Hạ , thị xã Hương Trà. Số Điện thoại liên
hệ: 0234.3567.695.

Thành phần hồ sơ được quy định tại Điểm 1 Mục V Kế hoạch tuyển dụng
viên chức và Hợ p đồng lao động theo Nghị đị nh số
68/2000/NĐ-CP (Ban hành
kèm theo Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND thị xã).
4. Hình thức và nội dung tuyển dụng:
Hình thức: Xét tuyển
Nội dung: tuyển dụng thông qua hì nh thức x ét tuyển được thực hiện theo 02
vòng như sau:
a) Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký
dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm , nếu phù hợp thì người dự tuyển được
tham dự vòng 2.
b) Vòng 2
Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực , trình độ chuyên môn , nghiệp vụ của
người dự tuyển.
5. Thời gian và đị a điểm xét tuyển:
Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể về thời gian và đị a điểm tổ chức
phỏng vấn.
Trên đây là Thông báo t uyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo
Nghị định 68/2000/NĐ-CP, ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019, Ủy ban nhân
dân thị xã Hương Trà thông báo rộng rãi để các cá nhân có nhu cầu theo dõi , tham
gia dự tuyển./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Chủ tịch, Phó CT UBND thị xã;
- Đài Phát thanh và Truyển hì nh tỉ nh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Đài Truyền thanh thị xã;
- Cổng Thông tin điện tử thị xã;
- Lưu: VT, NV.
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