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               Bảo Yên, ngày      tháng     năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét duyệt Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai 
về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022; 

Căn cứ biên bản họp xét duyệt Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên năm 2022 của Ban kiểm tra hồ sơ. 

Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Yên thông báo kết quảxét duyệt Hồ sơ đăng ký 
dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên năm 2022, cụ thể 

như sau: 

1. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ CẦN TUYỂN 

1.1.  Số lượng cần tuyển dụng: 27 chỉ tiêu (Mầm non: 5; Tiểu học: 03; THCS: 

17; THPT: 02 (thuộc Trung tâm GDNN-GDTX)  

1.2. Tên vị trí việc làm, số người cần tuyển 

a) Giáo viên Mầm non: 05 chỉ tiêu 

b) Giáo viên Tiểu học: 03 chỉ tiêu  

- Giáo viên dạy Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu 

- Giáo viên dạy Tin học: 02 chỉ tiêu 

c) Giáo viên THCS: 17 chỉ tiêu 

- Giáo viên dạy Toán: 02 chỉ tiêu 

- Giáo viên dạy Vật lý: 02 chỉ tiêu 

- Giáo viên dạy Hóa học: 01 chỉ tiêu 

- Giáo viên dạy Sinh học: 01 chỉ tiêu 

- Giáo viên dạy Địa lý: 02 chỉ tiêu 

- Giáo viên dạy thể dục: 01 chỉ tiêu 

- Giáo viên dạy Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu 

- Giáo viên dạy Tin học: 05 chỉ tiêu. 

d) Giáo viên THPT (thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện): 02 chỉ tiêu 

- Giáo viên dạy Toán: 01 chỉ tiêu 

- Giáo viên dạy Ngữ Văn: 01 chỉ tiêu. 

2. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

a) Giáo viên Mầm non: 13 hồ sơ 

b) Giáo viên Tiểu học: 01 hồ sơ 

- Giáo viên dạy Tiếng Anh: 0 hồ sơ 

- Giáo viên dạy Tin học: 01 hồ sơ 

c) Giáo viên THCS: 09 hồ sơ 

- Giáo viên dạy Toán: 03 hồ sơ 
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- Giáo viên dạy Vật lý: 0 hồ sơ 

- Giáo viên dạy Hóa học: 0 hồ sơ 

- Giáo viên dạy Sinh học: 02 hồ sơ 

- Giáo viên dạy Địa lý: 02 hồ sơ 

- Giáo viên dạy Thể dục: 01 hồ sơ 

- Giáo viên dạy Tiếng Anh: 01hồ sơ 

- Giáo viên dạy Tin học: 0 hồ sơ 

d) Giáo viên THPT (thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện): 02 hồ sơ 

- Giáo viên dạy Toán: 0 hồ sơ 

- Giáo viên dạy Ngữ Văn: 02 hồ sơ 

3. KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

3.1. Hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 25/25hồ sơ, trong đó: 

-  Giáo viên mầm non: 13/13 hồ sơ 

- Giáo viên Tiểu học: 01/01 hồ sơ 

- Giáo viên THCS: 09/09 hồ sơ 

- Giáo viên THPT (thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện): 02/02hồ sơ (gửi 
danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển về Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai ra 
thông báo). 

(có biểu kèm theo) 

3.2.Hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 0hồ sơ. 

Trên đây là thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022 của UBND huyện Bảo Yên. Thông báo này 

được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Bảo Yên và niêm yết tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả huyện./. 
 
 

 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai; 
- Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

  
 

 
Tô Ngọc Liễn 
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