
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BA BỂ 

 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ba Bể, ngày         tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc hợp đồng giáo viên, nhân viên năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;  

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 1714/SGDĐT-KHTC ngày 22/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Bắc Kạn về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 

2022-2023; 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và biên chế của ngành 

Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể. 

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể thông báo tuyển hợp đồng giáo viên, nhân viên năm 

học 2022-2023 như sau: 

1. Đối tượng, điều kiện của người dự xét hợp đồng 

- Người đăng ký hợp đồng phải có đơn xin; có phẩm chất đạo đức tốt, trong độ tuổi 

lao động; có lý lịch rõ ràng.  

- Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần hợp đồng. 

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

2. Số lượng: 58 chỉ tiêu, trong đó:  

- Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế 44 chỉ tiêu. 

- Hợp đồng dạy thay giáo viên nghỉ thai sản 14 chỉ tiêu. 

Cụ thể từng bậc, cấp học như sau: 

2.1. Bậc học mầm non: 13 chỉ tiêu. 

- Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành Sư phạm mầm 

non hoặc Giáo dục mầm non: 07 chỉ tiêu. 

- Hợp đồng dạy thay giáo viên nghỉ thai sản, từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành Sư 

phạm mầm non hoặc Giáo dục mầm non: 06 chỉ tiêu. 

2.2. Cấp tiểu học: 15 chỉ tiêu. 

* Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế:10 chỉ tiêu: 

- Hệ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm tiểu học hoặc Giáo dục tiểu học: 

06 chỉ tiêu. 

- Hệ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có 

Chứng chỉ sư phạm: 03 chỉ tiêu. 



 

 

- Hệ đào tạo từ trung cấp trở lên, chuyên ngành Thư viện - thiết bị trường học hoặc có 

bằng trung cấp trở lên các chuyên ngành có chứng chỉ Thư viện - thiết bị trường học: 01 

chỉ tiêu. 

* Hợp đồng dạy thay giáo viên nghỉ thai sản: 05 chỉ tiêu: 

- Hệ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm tiểu học, Giáo dục tiểu học: 04 

chỉ tiêu. 

- Hệ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có 

Chứng chỉ sư phạm: 01 chỉ tiêu. 

2.3. Cấp trung học cơ sở: 30 chỉ tiêu 

* Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế: 27 chỉ tiêu: 

- Hệ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Toán - Lý; Sư phạm Toán: 06 

chỉ tiêu. 

- Hệ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Toán - Tin: 04 chỉ tiêu. 

- Hệ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Văn - Sử; Sư phạm Văn -  

GDCD; Sư phạm Văn - Địa; Sư phạm Ngữ văn: 10 chỉ tiêu. 

- Hệ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có 

Chứng chỉ sư phạm: 02 chỉ tiêu. 

- Hệ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Sinh - Hóa, Sư phạm Sinh - Địa, 

Sư phạm Sinh học: 04 chỉ tiêu. 

- Hệ đào tạo từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành Thiết bị trường học hoặc có bằng Đại 

học các chuyên ngành trở lên có Chứng chỉ thiết bị trường học: 01 chỉ tiêu. 

* Hợp đồng dạy thay giáo viên nghỉ thai sản: 03 chỉ tiêu: 

- Hệ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có 

Chứng chỉ sư phạm: 01 chỉ tiêu. 

- Hệ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Sinh - Hóa, Sư phạm Sinh - Địa, 

Sư phạm Sinh học: 02 chỉ tiêu. 

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

3.1. Thời gian: 

Từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 30 tháng 8 năm 2022 (trong 
giờ hành chính). 

3.2. Địa điểm: 

Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể, tầng 5, trụ sở hợp khối huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn (Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn). 

4. Hồ sơ dự xét hợp đồng gồm có 

- Đơn xin hợp đồng. 

- Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của chính quyền địa phương. 

- Giấy khai sinh (bản sao). 



 

 

- Giấy khám sức khỏe (theo quy định hiện hành). 

- Bản sao văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác (nếu có), có 

chứng thực.  

* Lưu ý:  

- Các giáo viên đã tham gia hợp đồng, trong Đơn xin hợp đồng cần ghi rõ số năm đã 

tham gia hợp đồng, tại trường nào? Đối với giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy 

trong năm học 2021-2022 cần có thêm Bản nhận xét, đánh giá kết quả giảng dạy của Ban 

giám hiệu nhà trường đối với bản thân.  

- Khi chưa tuyển được giáo viên mới, giáo viên hợp đồng trong biên chế sẽ được tính 

thời gian hợp đồng từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023. (Nếu 

trong thời gian hợp đồng trên,  khi có giáo viên được tuyển mới cho đơn vị tại thời điểm 

nào thì Thủ trưởng đơn vị sẽ chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên đang hợp đồng tại thời 

điểm đó).  

5. Tổ chức thực hiện 

Giao Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện: 

- Tổ chức xét chọn hợp đồng: 

+ Ưu tiên xét chọn số giáo viên đã hợp đồng nhiều năm và hợp đồng trong năm học 

2021-2022 tại các trường học trực thuộc huyện, trong đó hợp đồng trong biên chế trước, 

hợp đồng ngoài biên chế sau và theo thứ tự mức độ đánh giá, phân loại giáo viên hợp đồng 

từ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi đến Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

+ Trường hợp xét số giáo viên đã hợp đồng nhiều năm và hợp đồng trong năm học 

2021-2022 chưa đủ số lượng theo nhu cầu thì xét đến các hồ sơ còn lại theo thứ tự trình độ 

chuyên môn từ Đại học trước rồi đến Cao đẳng và xét điểm trung bình tốt nghiệp toàn 

khóa; điểm thi tốt nghiệp từ cao xuống thấp. 

- Sau khi có kết quả họp xét chọn giáo viên hợp đồng, chủ động thống nhất và hướng 

dẫn các trường học hợp đồng giáo viên dạy thay giáo viên nghỉ chế độ thai sản, nghỉ hưu, 

giáo viên chuyển công tác và một số vị trí chưa tuyển dụng theo cơ cấu bộ môn.  

Trên đây là Thông báo về việc hợp đồng giáo viên năm học 2022-2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Ba Bể. Trong quá trình nộp hồ sơ nếu có vấn đề gì vướng mắc cần được 

giải đáp xin liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại 02093507 898./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- TTHU, TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT; 

- UBND các xã, thị trấn (TB); 

- Cổng TTĐT huyện Ba Bể (TB); 

- LĐVP. 
Gửi bản giấy: 

- Phòng GD&ĐT (Niêm yết công khai); 

- Các trường học trực thuộc (TB); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ma Thị Cử 
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