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THÔNG BÁO 

Giáo viên đủ điều kiện hợp đồng năm học 2022-2023 

  

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên; 

 Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải 

pháp đối với biên chế sự nghiệp Giáo dục và Y tế;  

 Căn cứ Công văn số 5075/BNC-TCBC ngày 29/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ; 

  Căn cứ Công văn số 2063/UBND-NV ngày 16/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tân Uyên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/QN-CP ngày 

03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; 

 Căn cứ Thông báo số 2197/TB-UBND ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tân Uyên thông báo hợp đồng giáo viên có thời hạn năm học 2022-2023; 

  Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ giáo viên đăng ký hợp đồng năm học 

2022-2023. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên thông báo giáo viên có đủ điều 

kiện hợp đồng có thời hạn năm học 2022-2023 như sau: 

 I. Vị trí, số lượng cần hợp đồng 

 03 vị trí/55 chỉ tiêu, chia ra: 

- Giáo viên Mầm non: 24 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Tiểu học: 14 chỉ tiêu (01 giáo viên Tiếng Anh; 01 giáo viên Âm 

nhạc; 01 giáo viên Mĩ thuật; 11 giáo viên Tiểu học). 

- Giáo viên THCS: 17 chỉ tiêu. Chia ra theo từng môn học: 04 giáo viên 

Toán học (hoặc Toán - Lý, Toán - Tin); 02 giáo viên Vật lý; 01 giáo viên Ngữ văn; 

01 giáo viên Sinh học (hoặc Sinh - Hóa, Sinh - Địa); 05 giáo viên Tiếng Anh; 01 

giáo viên Mĩ thuật; 01 giáo viên Âm nhạc; 02 giáo viên Công nghệ 

II. Số lượng hồ sơ xin hợp đồng tính đến hết ngày 05/10/2022: 09 hồ sơ. 

Trong đó: Mầm non: 06 hồ sơ; Tiểu học 01 hồ sơ (giáo viên Tiểu học); Trung học 

cơ sở: 02 hồ sơ (01 giáo viên Toán, 01 giáo viên Ngữ văn). 
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 III. Số hồ sơ giáo viên đăng ký đủ điều kiện hợp đồng có thời hạn năm 

học 2022-2023: 09 hồ sơ. 

(Có danh sách kèm theo) 

 Trên đây là Thông báo giáo viên đủ điều kiện hợp đồng năm học 2022-2023. 

Mọi thông tin trao đổi đề nghị liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên 

(qua bộ phận TCCB), điện thoại: 0982.882.116 để được phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- Phòng Nội vụ (biết); 

- Trưởng phòng, PTP GD&ĐT; 

- Các trường trực thuộc Phòng GD&ĐT; 

- Giáo viên đăng ký hợp đồng; 

- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

huyện Tân Uyên (thông báo); 

- Wesite ngành; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Hà Trọng Tuấn 
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