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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 04 năm 2017 của 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công 

chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Chủ 

tịch UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản 

mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm các cơ sở giáo dục phổ thông, 

giáo dục mầm non công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Sở Giáo 

dục và Đào tạo;  

Thực hiện công văn số 2708/UBND-NV ngày 22 tháng 12 năm 2017 về viêc 

kí hợp đồng lao động đối với giáo viết khuyết thiếu trong thời gian thi tuyển; 

Công văn 140/NV-GD ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc kí hợp đồng lao động 

đối với đơn vị sự nghiệp công lập trưc thuộc UBND quận Long Biên; 

Căn cứ vào số lớp thực tế năm học 2021-2022: 28 lớp và xét theo nhu cầu 

sử dụng nhân sự của nhà trường năm học 2021 – 2022. 

Nhằm thực hiện Chương trình năm học 2021-2022, trường THCS Thượng 

Thanh thông báo tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm học 2021-2022 cụ thể như 

sau: 

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

1. Vị trí, số lượng cần tuyển: 

TT Vị trí việc làm Số lượng cần tuyển Ghi chú 

1 Giáo viên môn Ngữ văn 03  

2 Giáo viên môn Toán 03  

3 Giáo viên môn Hóa sinh 01  



4 Giáo viên môn Tiếng Anh 02  

5 Giáo viên môn Lý 01  

6 Giáo viên môn Mỹ thuật 01  

7 Giáo viên môn Công nghệ 01  

2. Chế độ tiền lương và thời gian làm việc: Theo hợp đồng thỏa thuận 

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG 

1. Điều kiện dự tuyển: 

a. 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: 

- Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam; 

- Có 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 theo vị trí việc làm 

đăng ký dự tuyển 

b. Những người sau đây không được đăng ký: 

- 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 các biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a. Tốt nghiệp trình độ cao đẳng sư phạm trở lên, nếu tốt nghiệp cao đẳng 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với 

giáo viên trung học cơ sở; 

b. Có trình độ Ngoại Ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào 

tạo ban hành khung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có 

chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân 

tộc 

c. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 



2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin.  

3. Hồ sơ dự tuyển: 

Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ (bản chính), có biên mục hồ sơ kèm theo, hồ sơ và 

biên mục đựng trong bao bì giấy, bên ngoài ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện 

thoại liên hệ của cá nhân. Thành phần hồ sơ gồm: 

a. Đơn xin ứng tuyển 

b. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan thẩm quyền theo quy định; 

c. Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú; 

d. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc giấy xác nhận dân sự của cơ quan Công an cấp 

thời hạn 06 tháng gần nhất 

e. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn về trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp dự tuyển, được cơ quan có thẩm 

quyền chứng thực; 

f. Phiếu khám sức khỏe của cá nhân do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (có giá 

trị trong thời hạn 6 tháng). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

1. Thời gian: Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 

25/07/2021 (Nộp giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) 

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Văn thư (tầng 2) trường THCS Thượng 

Thanh, Tổ 12 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. 

3. Số điện thoại liên hệ: 02436556066 (trong giờ hành chính). 

 

 
 

Nơi nhận: 

  - Văn phòng (công khai theo quy định) 

  - Lưu: VP (01). 

HIỆU TRƯỞNG 

  

(Đã ký) 

 

Trần Thị Ngọc Yến 

 


