
UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 4091/TB-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Cà Mau, ngày 01 tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức năm 2022 trong các đơn vị  

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2022 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 

trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức với tiêu chuẩn, điều 

kiện và thời gian, địa điểm nhận hồ sơ cụ thể như sau:  

1. Tiêu chuẩn, 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 đăng ký dự tuyển viên 

chức:  

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.  

- Có lý lịch rõ ràng. 

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. 

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. 

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.  

2. Số lượng, vị trí cần tuyển: Truy cập Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục 

và Đào tạo Cà Mau hoặc liên hệ số điện thoại 02903.837.338 và 0918886926 để biết 

thêm chi tiết. 

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 

30/11/2022. Nộp hồ sơ gồm Phiếu đăng ký (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) và bản sao văn bằng, chứng 

chỉ trình độ phù hợp với vị trí đăng ký tuyển dụng tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Cà Mau (số 01, Bà Triệu, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, 

Điện thoại 02903.837.338)./. 

Nơi nhận: 
- Đài PT-TH Cà Mau (t/b); 

- Website Sở GD&ĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Hoàng Dự 
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