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THÔNG BÁO
Nhu cầu hợp đồng giáo viên, năm học 2022 - 2023

Thực hiện Công văn số 1277/UBND-NV ngày 26/7/2022 của Ủy ban nhân
dân huyện Mang Yang về việc thuyên chuyển công tác và sắp xếp giáo viên đứng
lớp năm học 2022 – 2023, tổng hợp báo cáo của các trường học, Phòng Giáo dục và
Đào tạo thông báo nhu cầu hợp đồng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế được giao
năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:
a) Mầm non: Cần hợp đồng 13 giáo viên có trình độ CĐSP Mầm non trở lên;
b) Tiểu học: Cần hợp đồng 34 giáo viên có trình độ ĐHSP trở lên (trong đó
có 18 GV văn hóa; 13 GV Tin học và 02 Thể dục và 01 TPT Đội).
c) THCS: Cần hợp đồng 08 giáo viên có trình độ ĐHSP trở lên (trong đó có
01 GV Toán; 01 GV Hóa học; 01 GV Sinh học; 01 GV Ngữ văn; 01 GV Tiếng Anh;
01 GV Âm nhạc và 02 Tin học).
d) Hồ sơ hợp đồng
- Đơn xin hợp đồng lao động;
- Bản phô tô các loại giấy tờ: Bằng tốt nghiệp THPT; bằng tốt nghiệp chuyên
môn, kết quả học tập (đối với trường hợp mới tốt nghiệp và chưa được cấp bằng thì
nộp bản phô tô công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời); thẻ căn cước
công dân hoặc chứng minh nhân dân;
- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng gần nhất);
- Sơ yếu lý lịch tự thuật.
e) Thời gian, địa chỉ gửi hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Mang Yang, đường Trần Phú, thị trấn Kon
Downg, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
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- Người nhận hồ sơ: Ông Phạm Văn Thắng – Chuyên viên Phòng Giáo dục và
Đào tạo; số điện thoại liên lạc: 0941341068.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (báo cáo)
- Trung tâm VH-TTTT huyện (phối hợp);
- Báo Gia Lai (phối hợp);
- Đài PT-TH Gia Lai (phối hợp);
- Các trường ĐHSP: Hà Nội, TPHCM, Thái
Nguyên, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tây
Nguyên;
- Đăng trên website Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT, TC.
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