
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 

 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Mường Khương, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  
Về việc hợp đồng giáo viên mầm non,  

giáo viên phổ thông 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 211/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. 
Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương thông báo hợp đồng lao động 

xác định thời hạn đối với giáo viên năm học 2022 - 2023, như sau:   
1. Số lượng, vị trí hợp đồng: 70 chỉ tiêu, trong đó: 

* Giáo viên mầm non: 10 chỉ tiêu. 

* Giáo viên Tiểu học: 30 chỉ tiêu, chia ra: 

- Giáo viên Tiểu học dạy các môn: 11 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Tiếng Anh: 15 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Tin học: 02 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Âm nhạc: 01 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Mỹ Thuật: 01 chỉ tiêu. 

* Giáo viên Trung học cơ sở: 30 chỉ tiêu, chia ra: 

- Giáo viên Tiếng Anh: 04 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Toán - Lý: 10 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Văn - Sử - GDCD: 05 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Sinh - Hoá - Địa: 05 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Tin học: 03 chỉ tiêu; 



 

- Giáo viên Âm nhạc: 02 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Mĩ thuật: 01 chỉ tiêu. 

 2. Đối tượng, điều kiện đăng kí hợp đồng lao động  
 2.1. Đối tượng hợp đồng lao động 

- Giáo viên Mầm non: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm 

non trở lên. 
- Giáo viên Tiểu học: 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: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo 

giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở 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. 

 2.2. Điều kiện đăng kí nộp hồ sơ 
 a) Điều kiện đăng kí nộp hồ sơ 

 - Có lí lịch rõ ràng; 
 - Có văn bằng đào tạo phù hợp với vị trí cần hợp đồng; 
 - Đủ sức khoẻ thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. 

 b) Trường hợp không được đăng kí nộp hồ sơ 
 - Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; 

 - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
 3. Hồ sơ đăng kí hợp đồng lao động 

 - Đơn xin đăng kí dạy hợp đồng (theo mẫu); 
 - Sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi 

cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác; 
 - Bản sao giấy khai sinh có chứng thực; 

 - Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm 
quyền chứng thực; 

- Giấy khám sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện 
được khám sức khoẻ chứng nhận; 
 * Yều cầu:  

- Các loại giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ "Hồ sơ xin hợp 
đồng giáo viên năm học 2022-2023" và các thành phần có trong túi hồ sơ. 

UBND huyện không trả hồ sơ trong trường hợp người đăng kí không được xét 
hợp đồng.  

- Riêng Giấy khám sức khỏe nộp sau khi có Thông báo kết quả xét duyệt 
hợp đồng của UBND huyện. 

 4. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ hợp đồng  
 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/9/2022 đến hết ngày 27/9/2022. 

 - Địa điểm nộp hồ sơ: Người xin hợp đồng trực tiếp đến nộp hồ sơ tại 
Phòng Nội vụ huyện, địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở UBND huyện Mường Khương 

(ĐT: 0919900680, đ/c Phạm Đình Hải - Chuyên viên Phòng Nội vụ).  



 

 5. Hình thức xét hợp đồng 
 - Xét kết quả học tập gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người 

đăng kí hợp đồng. 
 - Ưu tiên những trường hợp có bằng Đại học sư phạm gắn với các vị trí 
cần hợp đồng. 

 6. Thông báo kết quả xét hợp đồng: Trên cổng thông tin điện tử huyện 
Mường Khương và các phương tiện thông tin đại chúng. 

 7. Thời hạn hợp đồng: Từ ngày 01/10/2022 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 các vị trí tuyển dụng không đủ chỉ tiêu cần 
tuyển hoặc do nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác..., UBND huyện tiếp tục xét 

bổ sung giáo viên hợp đồng vào làm việc tại những vị trí đó).  
Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương Thông báo để các cá nhân có 

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

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ huyện; 
- Phòng GD&ĐT huyện; 
- TT Văn hoá, Thể thao - TT huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PNV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Lê Ngọc Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ DẠY HỢP ĐỒNG  
 

Kính gửi: UBND huyện Mường Khương 

 1) Tôi tên là: ................................................, Nam (Nữ)………..…………. 

 2) Ngày, tháng, năm sinh: ....................., dân tộc:….., tôn giáo:………….. 

 3) Nơi sinh:.................................................................................................... 

 4) Nơi ở hiện nay: ........................................................................................ 

 5) Số CMTND, số thẻ căn cước:………………………………………….. 

            Ngày cấp: ………….., nơi cấp:………………………………………….. 

 6) Tốt nghiệp trường: …………trình độ: ......................., chuyên ngành: 
...................xếp loại TN: …………....... Năm tốt nghiệp: ......................... 

Tôi viết đơn này xin dạy hợp đồng tại trường (mầm non, TH, 
THCS)……………….... huyện Mường Khương, năm học 2022-2023. Nếu được 

hợp đồng xin hứa chấp hành nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng lao 
động; nội quy, quy chế của đơn vị, của ngành, chấp hành sự phân công của 

UBND huyện Mường Khương. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Xác nhận của UBND xã, 
phường TT nơi cư trú hoặc cơ 

quan, đơn vị đang công tác 

.................., ngày...tháng 9 năm 2022 

Người viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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