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THÔNG BÁO  
Hợp đồng giáo viên năm học 2022-2023 

 

 Thực hiện Văn bản số 4262/UBND-NC ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc hợp đồng và tuyển dụng giáo viên năm học 2022 - 2023; 

Thông báo số 837/TB-UBND ngày 20/10/2022 của UBND huyện, thông 

báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 20/10/2022 về công 
tác tổ chức cán bộ. 

Căn cứ biên chế giao, biên chế có mặt và nhu cầu sử dụng giáo viên tại 
các đơn vị trường học thuộc huyện trong năm học 2022-2023. Uỷ ban nhân dân 

huyện Bảo Yên thông báo hợp đồng giáo viên năm học 2022-2023, như sau: 

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ CẦN HỢP ĐỒNG 

Tổng số: 29 chỉ tiêu giáo viên; trong đó:       

1.  Bậc học Mầm non: 08 chỉ tiêu 

2. Bậc học Tiểu học: 03 chỉ tiêu  

- 02 giáo viên dạy Tiếng Anh. 

- 01 giáo viên dạy Tin học. 

3. Bậc học Trung học cơ sở: 18 chỉ tiêu, trong đó: 

- 02 giáo viên dạy Tiếng Anh 

- 02 giáo viên dạy Toán học 

- 04 giáo viên dạy Hóa học 

- 03 giáo viên dạy Địa lý 

- 03 giáo viên dạy Tin học 

- 02 giáo viên dạy GDCD 

- 02 giáo viên dạy công nghệ. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG 

1. Đối tượng  

1.1. Giáo viên Mầm non: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.  

1.2. Giáo viên Tiểu học  

Tốt nghiệp ĐHSP Tiếng Anh, Tin học trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học, chuyên 

ngành Tiếng Anh, Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 

1.3. Giáo viên Trung học cơ sở:  
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Tốt nghiệp ĐHSP Tiếng Anh, Tin học, Toán, Hóa,  Địa lý, GDCD, Công 
nghệ, trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học , Toán, 

Hóa, Luật và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 

2. Điều kiện đăng ký hợp đồng 

2.1. Những người có đủ điều kiện sau được đăng ký hợp đồng 

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;  

- Có văn bằng đào tạo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần hợp 
đồng; 

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

2.2. Những người sau đây không được đăng ký hợp đồng 

- 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; 

- Có dị dạng về hình thể không phù hợp với nghề dạy học; 

- Phát âm bị ngọng, lắp. 

III. HỒ SƠ, THỜI GIAN HỢP ĐỒNG 

 1. Thành phần hồ sơ  

- Đơn xin hợp đồng; 

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn 

nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác; 

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên môn. 

2. Thời gian hợp đồng: Kể từ ngày 01/11/2022 đến khi tuyển dụng đủ 
giáo viên năm học 2022-2023. 

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

Thí sinh có nguyện vọng hợp đồng giáo viên nộp trực tiếp hồ sơ về 
UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 28/10/2022. 

Trên đây là thông báo về việc hợp đồng giáo viên năm học 2022-2023 của 
UBND huyện Bảo Yên./. 

   

Nơi nhận:                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND huyện;                                                                                       CHỦ TỊCH                                     
- UBND các xã, TT; 
- Các cơ quan CM, ĐVSN;  
- Cổng TTĐT huyện; 
- Trung tâm VH,TT-TT  huyện; 
- Lưu: VT, NV.                                                              
.                                                  

    
    Tô Ngọc liễn     
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