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HUYỆN BẮC HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 800 /TB-UBND Bắc Hà, ngày 30 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc hợp đồng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo
huyện Bắc Hà, năm học 2022 - 2023

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán

bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh Lào

Cai về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước
trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định
68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị tỉnh
Lào Cai năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 207/TB-SNV ngày 05/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lào

Cai về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà

nước và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định
số 161/2018/NĐ-CP đối với UBND huyện Mường Khương, năm 2022;

Căn cứ 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;

Theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 97/TTr-
PGD&ĐT ngày 22/9/2020 về việc đề nghị hợp đồng giáo viên năm học 2022 - 2023.

Uỷ ban Nhân dân huyện Bắc Hà thông báo về việc hợp đồng lao động đối
với viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Bắc Hà năm học
2022 - 2023 trong khi chờ tuyển dụng với số lượng và chỉ tiêu, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ

1. Số lượng: 21 chỉ tiêu.

2. Vị trí cần hợp đồng

2.1. Giáo viên dạy Mầm non: 16 chỉ tiêu.

2.2. Giáo viên tiểu học: 01 chỉ tiêu.

Giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu

2.3. Giáo viên Trung học cơ sở: 04 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên dạy Toán: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên dạy Tin học: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên dạy Mỹ thuật: 02 chỉ tiêu.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ

1. Điều kiện chung

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 hợp đồng:
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- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn hợp đồng theo mẫu quy định, 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.

2. Điều kiện cụ thể đối với từng chức danh nghề nghiệp giáo viên

- Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26: Có bằng tốt nghiệp cao
đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

- Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29: Có bằng cử nhân trở lên
thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc 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.

- Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32: Có bằng cử nhân

trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS hoặc 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 trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành.

III. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ

1. Về hồ sơ hợp đồng

- Đơn xin hợp đồng lao động (theo mẫu);

- 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 giấy khai sinh;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ (Tiếng Anh, Tin học, nghiệp vụ sư phạm…)
và kết quả học tập (có chứng thực) theo yêu cầu của vị trí hợp đồng. 

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 30/9/2022 đến hết ngày 10/10/2022.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà - Trụ sở Nhà hợp
khối, Tổ dân phố Nậm Sắt 2 - Thị trấn Bắc Hà - huyện Bắc Hà - tỉnh Lào Cai. Điện
thoại: 0214 3535989.

IV. THỜI GIAN HỢP ĐỒNG

Dự kiến từ ngày 15/10/2022 cho đến khi tuyển dụng xong theo kế hoạch
tuyển dụng bổ sung giáo viên năm học 2022-2023 của UBND tỉnh Lào Cai (sau
khi tuyển dụng, nếu còn thiếu giáo viên do không tuyển tuyển đủ số chỉ tiêu cần
tuyển hoặc do giáo viên chuyển vùng, nghỉ việc, nghỉ hưu… UBND huyện tiếp tục
hợp đồng để đảm bảo giáo viên đứng lớp).

- Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND huyện Bắc Hà, Phòng Nội
vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền thông

huyện thông báo và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện.

- Kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng
hợp danh sách và hồ sơ đăng ký; chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ lập danh sách
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giáo viên đề nghị hợp đồng trình UBND huyện xem xét, quyết định trước ngày

15/10/2022.

Trên đây là Thông báo hợp đồng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo
huyện Bắc Hà năm học 2022 - 2023. Uỷ ban Nhân dân huyện Bắc Hà thông báo để

các cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển; Các cơ quan, đơn vị liên quan
triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm VH, TT - TT (tb);

- Cổng TTĐT huyện (đăng tải);
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.

TM.  UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Đăng
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Kính gửi:
- UBND huyện Bắc Hà;

- Phòng Nội vụ huyện Bắc Hà;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà.

Tên tôi là: ....................................................................... ; Nam (nữ): ............
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................... ; Dân tộc: ...............
Nơi sinh: ..........................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................

Số điện thoại liên hệ: ........................................................................................
Đã tốt nghiệp trường: ................................................................. Năm: ...........
Trình độ: ............... ; Chuyên ngành: .............................. ; Hệ đào tạo: ...........
Đối tượng ưu tiên (nếu có): .............................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký hợp đồng lao động vào các vị trí viên

chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND huyện Bắc Hà, tôi thấy có đủ điều
kiện để hợp đồng lao động ở vị trí việc làm ...............................................................

Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong UBND huyện Bắc Hà, Phòng Nội vụ,
Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét tạo điều kiện cho tôi được hợp đồng lao động
theo nguyện vọng.

Nếu được hợp đồng tôi sẽ chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước và

của cơ quan có thẩm quyền.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ đăng ký hợp đồng, gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản sao giấy khai sinh;
3. Bản chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: ...........

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai tôi sẽ hoàn

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của UBND xã, thị trấn
nơi cư trú hoặc cơ quan, đơn vị, tổ

chức nơi đang công tác

...................., ngày ..... tháng ..... năm 2022
Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)
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