UBND HUYỆN BA BỂ
TRUNG TÂM GDNN - GDTX
Số: 179 /TB-GDNN-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ba Bể, ngày 05 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tuyển giáo viên dạy hợp đồng năm học 2022-2023
Thực hiện văn bản số: 3117/UBND-NV ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân
dân huyện Ba Bể về việc cho chủ trương hợp đồng giáo viên giảng dạy năm học
2022 - 2023. Trung tâm GDNN - GDTX huyện Ba Bể thông báo tuyển giáo viên
dạy hợp đồng năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu hợp đồng: 01 chỉ tiêu giáo viên dạy môn Ngữ văn (Trình độ
chuyên môn Đại học Sư phạm trở lên).
2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/9/2022 đến 10/9/2022 vào giờ hành
chính.
3. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Ba Bể.
(Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn).
4. Hồ sơ gồm có:
- Đơn đăng ký dự tuyển;
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- 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.
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều
kiện được khám sức khỏe chứng nhận.
- Bản sao công chứng giấy khai sinh, căn cước công dân.
- Phiếu đánh giá của các đơn vị đã tham gia giảng dạy tại các Trường
THPT ( Nếu có).
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Ba Bể trân trọng thông báo!
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Cổng thông tin điện tử Trung tâm;
- LĐ, GV, NV Trung tâm;
- Lưu: VT.
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