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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1231  /TB-UBND 

 

Đức Thọ, ngày 05  tháng 6 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động  

và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước  
 

Thực hiện Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội 

vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và 

đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước, Công văn số 2404/BNV-CCVC ngày 

13/5/2020 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng và 

Công văn số 3331/UBND-NC1 ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về việc tuyển 

dụng viên chức, Công văn số  910/SNV-CCVC ngày 02/6/2020 của Sở Nội vụ 

hướng dẫn tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và 

đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước,  

Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ thông báo: 

1. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu giáo viên các trưòng mầm 

non trên địa bàn huyện ( danh sách kèm theo văn bản số 3331/UBND-NC1 ngày 

27/5/2020 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức) 

2. Đối tượng, điều kiện: 

a) Đối tượng: 

Giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 

2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh; có thời gian ký hợp đồng lao 

động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 

trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp 

với yêu cầu vị trí cần tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập  

thuộc UBND các huyện quản lý và được UBND tỉnh phê duyệt danh sách giáo 

viên hợp đồng tại phụ lục kèm theo Công văn số 3331/UBND-NC1 ngày 

27/5/2020 của UBND tỉnh (có văn bản kèm theo). 

b) Điều kiện: 

- Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non.  

- Được Thủ trưởng đơn vị xác nhận hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong 05 

năm liền kề trước năm nộp hồ sơ tuyển dụng. 

3. Hồ sơ tuyển dụng 

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. 
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- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

có hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển 

hoặc có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đang làm hợp đồng lao động. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng 

thực (Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ). 

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều 

kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 

14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế. 

- Hợp đồng lao động do UBND các huyện, thành phố, thị xã ký trực tiếp 

hoặc ủy quyền, đồng ý bằng văn bản giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Trưởng phòng Nội vụ, Hiệu trưởng nhà trường ký hợp đồng. 

- Bảng kê quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có xác nhận của 

cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

- Bản đánh giá quá trình công tác và xếp loại có xác nhận của Thủ trưởng 

đơn vị trong 05 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ tuyển dụng. 

4. Hình thức tuyển dụng 

Xét tuyển đặc cách thông qua xem xét hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ. 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ 

a) Địa điểm tiếp nhận sồ sơ: Tại hội trường gác II Trụ sở cơ quan UBND 

huyện Đức Thọ 

b) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 14/6/2020  

c) Người nhận hồ sơ: Bà Lê Thị Quế, chuyên viên cơ quan Tổ chức -Nội 

vụ, Số điện thoại 0983708345; Ông Phan Đình Hoà Chuyên viên phòng Giáo 

dục và Đào tạo, số điện thoại 0845101972:  

Trên đây là thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm 

non theo Công văn số 3331/UBND-NC1 ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh./. 

 

   Nơi nhận: 
-Sở Nội vụ; 

-Trung tâm VHTT huyện; 

-Các trường Mầm non trong huyện 

-Lưu: VT,TC-NV 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

Võ Công Hàm 
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