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                             ỦY BAN NHÂN DÂN  

                                 TỈNH PHÚ YÊN 

 

 

CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TỈNH PHÚ YÊN NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày         tháng     năm 2021 của UBND tỉnh) 

          
 

      

TT Chỉ tiêu cần tuyển 

Tổng 

chỉ 

tiêu 

Tuy 

Hòa 

Đông 

Hòa 

Tây 

Hòa 

Sông 

Hinh 

Sơn 

Hòa 

Phú 

Hòa 

Tuy 

An 

Đồng 

Xuân 

Yêu cầu vị trí xét tuyển 

Trình độ chuyên 

môn 

Yêu cầu cụ thể hoặc 

yêu cầu khác (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TỔNG CHỈ TIÊU 775 116 181 68 31 67 128 129 55   

I 

Khối mầm non (giáo 

viên mầm non hạng III, 

mã số V.07.02.26) 
256 49 55 2 5 32   80 33 

Có bằng cao đẳng 

sư phạm giáo dục 

mầm non trở lên 
  

II 

Khối Tiểu học (giáo 

viên tiểu học hạng III, 

mã số V.07.03.29) 
395 42 99 57 10 21 101 45 20   

1 Tiểu học các môn 339 29 93 53 6 21 90 27 20 

Có bằng cử nhân 

sư phạm Tiểu học 

trở lên 
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2 Tổng phụ trách đội 14   6 4     4     

Có bằng cử nhân 

trở lên thuộc ngành 

đào tạo giáo viên 

đối với giáo viên 

tiểu học hoặc bằng 

cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có 

bằng cử nhân 

chuyên ngành phù 

hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên 

tiểu học theo 

chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban 

hành. 

Được đào tạo nghiệp 

vụ công tác Đội cùng 

chuyên ngành giảng 

dạy: Mỹ thuật - Đội; 

Âm nhạc - Đội…. 

3 Âm nhạc 5 2           3     

4 Mỹ thuật 4           1 3     

5 Tin học 14 3     4     7     

6 Thể dục 19 8         6 5     

III 

Khối trung học cơ sở 

(giáo viên trung học cơ 

sở hạng III, mã số 

V.07.04.32) 

117 25 27 4 16 14 27 4 0 

Có bằng cử nhân 

trở lên thuộc ngành 

đào tạo giáo viên 

đối với giáo viên 

trung học cơ sở 

hoặc cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có 

bằng cử nhân 

  

1 Toán 18   7   3 5 3       

2 Ngữ văn 29 2 11   1   15       
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3 Vật lý 1       1         
chuyên ngành phù 

hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên 

trung học cơ sở 

theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo ban hành. 

  

4 Hóa học 2       2           

5 Lịch sử 1       1           

6 Địa lý 1       1           

7 Sinh học 2 2                 

8 Thể dục 21 11 1   2 2 5       

9 Mỹ thuật 3       1 2         

10 Giáo dục công dân 1       1           

11 Âm nhạc 3         2 1       

12 Tin học 29 10 5 4 3 3   4     
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13 Tổng phụ trách đội 6   3       3     

Được đào tạo nghiệp 

vụ công tác Đội cùng 

chuyên ngành giảng 

dạy: Mỹ thuật - Đội; 

Âm nhạc - Đội…. 

IV 

Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thƣờng 

xuyên 

7 0 0 5 0 0 0 0 2   

1 

Giáo viên giáo dục 

nghề nghiệp (giáo viên 

giáo dục nghề nghiệp lý 

thuyết hạng III, mã số: 

V.09.02.07) 

4 0 0 2 0 0 0 0 2 

Tốt nghiệp đại học 

sư phạm trở lên 

hoặc đại học 

chuyên ngành trở 

lên phù hợp với 

ngành, nghề giảng 

dạy; 

Đáp ứng tiêu chuẩn 

về trình độ nghiệp 

vụ sư phạm: Có 

chứng chỉ sư phạm 

dạy nghề dạy trình 

độ trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề hoặc 

chứng chỉ bồi 

dưỡng sư phạm bậc 

2 hoặc chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm giáo 

viên trung cấp 

chuyên nghiệp 

hoặc bằng tốt 

Có trình độ ngoại ngữ 

bậc 2 (A2) theo quy 

định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

hoặc tương đương trở 

lên; 

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 

hoặc tương đương trở 

lên; 

a) Dạy nghề trồng trọt 1               1 

b) Dạy nghề chăn nuôi  2     1         1 

c) Dạy nghề Tin học 1     1           
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nghiệp cao đẳng 

chuyên ngành sư 

phạm hoặc chứng 

chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ 

trung cấp hoặc 

tương đương trở 

lên. 

2 

Giáo dục dạy môn văn 

hóa (giáo viên trung 

học phổ thông hạng III, 

mã số V.07.05.15) 

3 0 0 3 0 0 0 0 0 

Có bằng cử nhân 

trở lên thuộc ngành 

đào tạo giáo viên 

đối với giáo viên 

trung học phổ 

thông hoặc cử nhân 

thuộc ngành đào 

tạo giáo viên thì 

phải có bằng cử 

nhân chuyên ngành 

phù hợp và có 

chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho 

giáo viên trung học 

phổ thông theo 

chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban 

hành. 

  

a) Toán học 1     1             

b) Văn học 1     1             

c) Vật lý  1     1             

 


