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HUYN MINH LONG Dc Ip - Tir do - Hinh phñc 

ruu CAU 
Tuyên ding giáo vien lam vic tii cac co' s& giáo diic mâm non, phô thông cong ip thuc UBND huyn Minh Long näm 2021 

(Kern theo Thông báo s 19 /TB-UBND ngày 29/4/2021 cüa UBND huyçn Minh Long) 

STT 
VI tn vic lam can tuyên 

ding 

S iwyng 
ngirOi lam 
vic tuyn 

dyng 

TrInh do 
chuyên 

mon 

Ngành/chuyên ngành 
dào tao 

Ma vj trI 
vic urn 

Ma 
nganh d 

tuyên 

Chi tiêu tuyn dung 
dôi v&i nguO'i dan 

toe thiu s & 
huyn Minh Long 
(không qua 40%) 

Ghi 
chil 

Sá 
lwing 

Tj 
l % 

Bâc Mâm non 19 7 36,84 

* Giáo viên Mm non 19 
Gao ding 

trâ len 
Six pham Mm non MLONGO 1 01 MN 7 

2 Bc Tiêu hoc 8 2 25,00 

* Giáo viên Tiu hoc cc ban 4 
Dai hoc 
tró' len 

Six pham Tiu hoc MLONGO2 O2THCB 1 

* Giáo vien Anh van 4 
Dai hoc 
trâ len 

Six phm Anh van hoc các chuyên ngành phü hcip vói bO 
mon Anh van va có ehirng chi bi dung nghip vii six pham 
dành cho giáo viên tiêu h9c theo chixong trInh do Bô truâng 
B Giáo due và Dào tao  ban hành 

MLONGO2 O2THTA 1 

3 3 1 33,33 Bâc THCS 

* Giáo viên Ng& van 3 
Dai hoc 
tr& len 

Six phm NgCt van hoc các chuyên ngành phO hçip vài bO 
mon Ngc van va có chcrng chi bi dixong nghip vii six phm 
dành cho giáo viên trung hçc en si theo chuong trInh do B 
truâng BO Giáo dc và Dào tao  ban hành 

MLONGO3 O3NV 1 

TONG CONG: 30 10 33,33 
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