UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐSP THÁI NGUYÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 708/TB-CĐSP

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức
Trường CĐSP Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức cho Trường
Mầm non thuộc Trường CĐSP Thái Nguyên, đợt 1 năm học 2019 - 2020 như sau:
I. CHỈ TIÊU, CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
* Chỉ tiêu: 10 chỉ tiêu.
- Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên mầm non hạng IV.
- Mã số: V.07.02.06
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
1. 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 dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng
khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự
nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- 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 biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ
sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
- Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Giáo dục Mầm non;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số
01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- 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 11/3/2014 của Bộ Thông
tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.
IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu ban
hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ
sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
3. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm
quyền cấp theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013
hướng dẫn khám sức khỏe;
4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
(nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
VI. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức Cán bộ - Công tác

Học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.
Địa chỉ: Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên.
Điện thoại: 02083.746590 - 0981762889.
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 04/11/2019 đến 17h ngày
04/12/2019 (trong giờ hành chính).
VII. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.
VIII. LỆ PHÍ: 500.000đ/người.
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Website của Trường;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nông Khánh Bằng

