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Số: 68/TB-UBND               Cẩm Thủy, ngày  31  tháng  5  năm 2019 
 

 
THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học năm 2019 

 
 

Thực hiện ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công 

văn số 4357/UBND-THKH ngày 11/4/2019 về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển 

dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Cẩm Thủy và ý kiến 

thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Công văn số 780-CV/HU ngày 

23/5/2019 về việc thống nhất Phương án tuyển dụng giáo viên thuộc huyện. Chủ 

tịch UBND huyện Cẩm Thủy thông báo việc xét tuyển giáo viên mầm non và giáo 

viên tiểu học năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển. 

a. Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng: 80 chỉ tiêu. 

b. Vị trí việc làm cần tuyển:  

- Vị trí giáo viên mầm non: 45 chỉ tiêu; 

- Vị trí giáo viên văn hóa tiểu học: 30 chỉ tiêu; 

- Vị trí giáo viên tiếng Anh tiểu học: 05 chỉ tiêu. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển. 

Thực hiện theo quy định tại Mục 2 Phần I Phương án số 643 /PA-UBND 

ngày 31/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy. 

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo 

mẫu ban hành kèm theo Thông báo này tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Cẩm Thủy hoặc gửi theo đường bưu 

chính về Phòng Nội vụ huyện Cẩm Thủy. 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển. 

a. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, từ ngày 

03/6/2019 đến hết ngày 02/7/2019. 



 2 

b. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng HĐND và UBND huyện Cẩm Thủy (đối với các trường hợp nộp Phiếu đăng 

ký dự tuyển trực tiếp) và Phòng Nội vụ huyện Cẩm Thủy (đối với các trường hợp 

gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính). 

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân An, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 02373 876 165 (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả) hoặc 

02373 876 111 (Phòng Nội vụ). 

c. Lệ phí xét tuyển: 400.000 đồng/ 01 hồ sơ đăng ký dự xét tuyển (theo quy 

định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

Trên đây là Thông báo xét tuyển giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học 

năm 2019, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện niêm yết công khai tại Trụ sở UBND huyện; Đài Truyền thanh huyện thông 

báo công khai trên sóng phát thanh của huyện; Ban Biên tập website Cẩm Thủy 

đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Trang thông tin điện tử của huyện; Hiệu trưởng các 

trường mầm non, tiểu học niêm yết, thông báo công khai tại đơn vị mình và Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai, đầy đủ tại công sở, đồng thời thông 

báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn để nhân dân được biết, 

thực hiện và giám sát việc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức HU; 

- Trưởng các phòng, ban chuyên môn; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- BBT website Cẩm Thủy;  
- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Phạm Viết Hoài 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

                                                                                   …………, ngày ….. tháng ….. năm 2019 

 

(Dán ảnh 4x6) 
(3)

 

  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Vị trí dự tuyển
(1)

: …………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

Đơn vị dự tuyển
(2)

: …………………………………………… 

………………………………………………………………… 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:……………  ……. Ngày, tháng, năm sinh:……………. Nam □ Nữ □ 

Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:…………………………………… 

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:……………..…… Ngày cấp: …………… 

Nơi cấp:……………………………………………………………………………... 

Số điện thoại di động để báo tin:……………………………………………………. 

Email:……………………………………………………………………………….. 

Quê quán:……………………………………………………………………………. 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):………………………………………………………. 

Tình trạng sức khỏe:………………, Chiều cao:…………., Cân nặng:…….….. Kg 

Thành phần bản thân hiện nay:……………………………………………………… 

Trình độ văn hóa:………….…..…………………………………………………… 

Trình độ chuyên môn: ………………………Loại hình đào tạo:………………...… 
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II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Tên trường, 

cơ sở đào 

tạo cấp 

Trình 

độ văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi theo 

bảng điểm) 

Ngành đào tạo 

Hình 

thức 

đào 

tạo 

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ 

        

        

                

                

III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận 

được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật 

thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi 

sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển 

dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./. 

   NGƯỜI VIẾT PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Ghi chú: 

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; 

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; 

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ. 
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