
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ ViỆT NAM
HUYỆN TU MƠ RÔNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

PHỤ LỤC
NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND, ngày       tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

TT Tên đơn vị
Vị trí việc
làm cần
tuyển

Nhu cầu
tuyển
dụng

Điều kiện, tiêu chuẩn

A SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 80

* KHỐI CÁC TRƯỜNG HỌC 77
I BẬC MẦM NON 13
1 Trường Mầm non xã Đắk Na GVMN 1

Giáo viên mầm non hạng III (mã số: V.07.02.26)
a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
b) Cam kết có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viênmầm non hạng
III trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

2 Trường Mầm non xã Đắk Rơ Ông GVMN 2
3 Trường Mầm non xã Đắk Tờ Kan GVMN 1
4 Trường Mầm non xã Đắk Hà GVMN 3
5 Trường Mầm non xã Tu Mơ Rông GVMN 1
6 Trường Mầm non xã Văn Xuôi GVMN 1
7 Trường Mầm non xã Ngọc Lây GVMN 1
8 Trường Mầm non xã Măng Ri GVMN 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



II BẬC TIỂU HỌC 37
1 PTDTBT TH Đăk Sao TH Đa môn 3

Giáo viên tiểu học hạng III (mã số: V.07.03.29)
a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn
học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
b) Cam kết có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng
III trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

2 Tiểu học xã Đắk Rơ Ông Tiếng anh 1
TH Đa môn 5

3 Tiểu học xã Đắk Tờ Kan Tiếng anh 1
TH Đa môn 5

4 PTDTBT TH-THCS xã Đăk Na Tiếng anh 1
Tin học 1

5 PTDTBT TH-THCS xã Tu Mơ Rông TH Đa môn 2
6 PTDTBT TH-THCS xã Văn Xuôi TH Đa môn 2

7 PTDTBT TH-THCS xã Ngọc Yêu TH Đa môn 1
Tin học 1

8 PTDTBT TH-THCS xã Tê Xăng TH Đa môn 1
9 PTDTBT TH-THCS xã Măng Ri TH Đa môn 2

10 Tiểu học xã Đắk Hà

TH Đa môn 10

Nhân viên
Thư viện* 1

Thư viện viên hạng IV (mã số: V.10.02.07)
 a) Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên
quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 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
hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
c) 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/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

TT Tên đơn vị
Vị trí việc
làm cần
tuyển

Nhu cầu
tuyển
dụng

Điều kiện, tiêu chuẩn
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III BẬC THCS 22
1 THCS xã Đắk Rơ Ông Toán 1

Giáo viên THCS hạng III (mã số: V.07.04.32)
a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường
hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử
nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
b) Cam kết có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở
hạng III trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

2 THCS xã Đắk Tờ Kan Toán 1
Tiếng Anh 1

3 PTDTBT TH-THCS xã Tu Mơ Rông Ngữ Văn 1
Mỹ Thuật 1

4 PTDTBT TH-THCS xã Văn Xuôi Lịch Sử 1

5 PTDTBT TH-THCS xã Ngọc Yêu Lịch Sử 1
Tiếng anh 1

6 PTDTBT TH-THCS xã Ngọc Lây Tin học 1

7 PTDTBT TH-THCS xã Tê Xăng

Hoá học 1
GDCD 1

Tiếng Anh 1
Âm nhạc 1

8 PTDTBT TH-THCS xã Măng Ri Mỹ Thuật 1
Tin học 1

9 THCS BT DTTS Tu Mơ Rông

Vật Lý 1
Toán 1

Âm nhạc 1
Tin học 1

Mỹ Thuật 1
GDCD 1

Nhân viên
Thư viện 1 Như *

TT Tên đơn vị
Vị trí việc
làm cần
tuyển

Nhu cầu
tuyển
dụng

Điều kiện, tiêu chuẩn
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* TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ
NGHIỆP- GDTX HUYỆN

Giáo viên
GDNN 4

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV (Mã số V.07.02.09)
a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên chuyên
ngành đào tạo phù hợp với ngành, nghề giảng dạy hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp để dạy
trình độ sơ cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH;
b) Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số
08/2017/TT-BLĐTBXH;
c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương
đương trở lên;
d) 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/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên;
đ) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp
hạng IV.

Hành chính
TH 1

a) Có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản lý nhà nước, Luật, Hành chính.
b) Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2/Chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số với
công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;
c) Chứng chỉ tin học cơ bản hoặc tương đương

TT Tên đơn vị
Vị trí việc
làm cần
tuyển

Nhu cầu
tuyển
dụng

Điều kiện, tiêu chuẩn
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B SỰ NGHIỆP
VĂN HÓA- THÔNG TIN 3 0

I Trung tâm VH-TT-DL-TT

Hướng dẫn
viên Văn hóa 1

Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV (Mã số: V.10.07.24)
a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành văn hóa.
b) Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 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;
c) 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/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Phóng viên 1

Phóng viên hạng III (Mã số: V.11.02.06)
a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học
khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.
b) 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/TT-BTTTT.
c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.
d) Sơ cấp lý luận chính trị trở lên.
đ) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Phóng viên hạng III.

Biên tập viên 1

Biên tập viên hạng III (Mã số: V.11.01.03)
a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp
đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất
bản từ 08 tuần trở lên.
b) 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/TT-BTTTT.
c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.
d) Sơ cấp lý luận chính trị trở lên.
đ) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Biên tập viên hạng III.

TT Tên đơn vị
Vị trí việc
làm cần
tuyển

Nhu cầu
tuyển
dụng

Điều kiện, tiêu chuẩn
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