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B1U TONG HP 
CHI T1U, TRINH OQ CHUYEN MON, DJEU KILN, TIEU CHUAN TUVEN DVNG  VIEN CHUC SIJ NGHIP GIAO DIJC vA DAO T,() 

(Kern theo Thông báo si 231/TB-UBND ngày 28/7/202 1 cza UBND huyn Dai Tic) 

Sti 
Hngch&cdanhnghé 

nghip - Ma s ngch viên 
chirc 

CIp Iu•)c tuyn 
Vi tn ic lam tuyen 

dung 
Chi tiêu tuyên 

dung 
Trinh d chuyên môn, diu kién, tiêu chuãn 

Giáo viên mm non hang 
III - MA s& V.07.02.26 

Mtm non Giáo viên mm non 14 Co bang t6t nghip cao dng six phm mm non trô len. 

Giáo vien tiu hQc hang 
III - MA s6: V.07.03.29 

Ticu hoc Giáo viên Tiu hoc 
Co bang t6t nghip dai  hQc trâ len chuyén ngânh giáo dic tiu 
h9c hoc Six phm giáo dic tiu hçc. 

Giáo viên tiu h9c hang 
Ill - MA s6: V.07.03.29 

lieu hoc Giáo viên ting Anh 8 

CO bang t61 nghip di hc trô len d61 viii mt trong các chuyên 
nganh Six pham ting Anh, Six pham Arih - Trung, Six phm Anh 
Pháp hoc cO bang tot nghip dai  hpc trâ [en dôi vài mt trong 
các chuyên ngAnh ting Anh, ting Anh - Trung, ting Anh - 
Pháp và cO churng chi b6i dung nghip vt six phm dành cho 
giáo viên tiu hQc 

Giáo viên THCS hg Ill 
- MA s6: V.07.04.32 

Trung hQc co so Giáo viên ting Anh 5 

Co bang t6t nghip dai  h9c tth len aM vi mt trong các chuyen 
ngành Six pham ting Anh, Six phm Anh - Trung, Six pham Anh 
— Pháp hoc t& nghip dai  hoc trâ len aM vi mt trong các 
chuyên ngAnh ting Anh, ting Anh — Trung, ting Anh — Pháp 
và cO chCrng chi bM dung nghip vii s1r pham dành cho giáo 
viên trung hoc ca sO. 
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Sn 
Hang chfrc danh nghê 

nghip - Ma s, ngch viên 
chirc 

Cap hoc tuyn ding 
V tn vic lam tuyên 

dyng 
Chi tiêu tuyén 

dyng 
Frinh th chuyên môn, dieu kiin, tiêu chuân 

Giáo viên THCS hang III 
- MA s& V.07.04.32 Trung hoc co so Giáo viên Toán 15 

CO bang tt nghip di hoc trô len di vñ môt trong các chuyên 
ngAnh Six pham loan hçc, Six pham Toán - L, Six pham Toán - 
Tin hoc t6t nghip dai  hQc trô len d6i vi mt trong các chuyén 
ngãnh Toán hQc, Toán - L, Toán - Tin và cO chirng chi bi 
dung nghip vii six phm dành cho giáo viên trung hçc co so. 

6 
Giáo viên THCS hang III 
- MA s6: V.07.04.32 

Trung h9c C so Giáo viên Toán I'm 6 

CO mt trong các diu kin sau: Co b&ng d?i  hc chuyên ngành 
Six phm Toán - Tin trO len; CO bang dai  hçc Six pham Toán và 
dai hQc Tin trO len; CO bang dai  hçc Six phm Tin và d?i  h9c 
Toán trO len; CO bang dai  hçc Six phm Toán và dai  hQc Six pham 
Tin trO len; CO bng dai  hQc Toán - Tin và CO chüng chi bi 
dung nghiép vi six pham dành cho giáo viên thing hQc Ca sO 

Giáo viên THCS hang III 
- MA s& V.07.04.32 

Trung hçc co' sO Giáo viên Toán L 8 

CO 1 trong các diu kin sau: CO bang di hQc chuyên ngành Six 

phm loan - L trO len; Co bang di hçc Six phm loan và dai 
hçc L trO len; Co bang dai  hçc Six pham L và dai  hQc Toán trO 
len; CO bang dai  hçc Six pham Toán và dai  hçc Six pham L trO 
len; CO bang dai  hçc Toán - L vA CO chüng chi b6i duäng 
nghip vi1i six pham dành cho giáo viên trung hçc ca sO 

Giáo viên THCS hang III 
- MA s& V.07.04.32 

Trung h9c co' sO Giáo viên Tin hc 5 

CO bang t6t nghip dai  h9c trO len d6i vOi chuyên ngành Six 
pham Tin hQc hoc cO bang t& nghip dai  hçc trO len d6i vOi mt 
trong các chuyên ngành Tin hQc, Cong ngh thông tin vA cO 
chfrng chi bi dixng nghip v1 sr pharn dành cho giáo viên 
trung hQc ca sO. 
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Sit 
Hngchücdanhngh 

nghip - Ma s ngach viCn 
chuc 

('Ip hçc tuyên dung 
V trI vic Imni tuvén 

(Jung 
Chi lieu tuvCn 

(Juing 
TrInh d chuyên môn, diu kiin, tiêu chun 

Giáo viên THCS hang 
- MA s6: V.07.04.32 

Trung hçc co s Giáo viên Vt 19 

CO b.ng t& nghip di hçc trâ ln d6i vâi mt trong các chuyên 
ngành Sir phm Vt 19, Sir phm Toán - L9, Sir phm L9 - HOa 
hoc cO bang t6t nghip dai  h9c trâ len d61 vOi chuyên ngành Vt 
19 và cO chirng chi bi duäng nghip vi sr pham dành cho giáo 
viên trung hçc Ca si. 

10 
Giáo vién THCS hang III 
- MA s6: V.07.04.32 

Trung h9c Co sà Giáo viên HOa hQc 

Co bang t6t nghip dai  hQc tth len d61 vOl chuyên nganh Sir 
pham Hoá hQc hoc t& nghip dai  h9c trO len d61 vOl chuyen 
ngành Hoá hQc VA có chüng chi bi diröng nghip vii sir pham 
dành cho giáo viên trung hçc ca sO. 

Giáo vien THCS hang  III 
- MA s6: V.07.04.32 

Trung hpc ca sO Giáo vién Sinh HOa 3 

Co I trong cac diu kiên sau: CO b.ng dai  hç)c chuyên ngAnh Sir 
pham Sinh - Hoá trO len; CO bang dai  hc Sir phm Sinh h9c VA 
dai hçc Hoá hçc trO len; co bang dai  hQc Sir pham Hoá hoc va 
di hQc Slnh hçc trO len; CO bang di hQc Sir pham Hoá hQc vA 
dai h9c Sir pham Sinh hQc tth len; co b.ng di hQc Sinh - HoA vA 
cO chirng clii bi dirông nghip vi sir phm dành cho giao viên 
trung hc ca sO. 

Giáo viên THCS hg 
- MA s6: V.07.04.32 

Trung hoc co S(Y (iiáo viCn Sinh hQc 4 

Co bang t6t nghip dai  hoc trO len chuyên ngAnh Sir pham Sinh 
h9c, Sir phm Sinh Dja, Sir phm Sinh HoA hoc t6t nghip di 
hc trO len dM vOl chuyên ngAnh Sinh hQc, Sinh Dja. Sinh Hoá 
và cO ch(rng clii bi dirOng nghiêp vii sir pham dành cho giáo 
viên trung hQc co sO. 

13 
Giáo viên THCS hang III 
- MA s6: V.07.04.32 

Trung hoc ca sO Giáo viên Dja ii 4 

CO bang t& nghip dai h9c trO len chuyên ngAnh Sir pham Dja 19, 
Sir phrn SCr Dja, Sir phirn Sinh Dja, Sir phrn E)ja Giáo diic cong 
dAn hoc t6t nghip dai  h9c trO len d6i vOl chuyên ngAnh Dja 19, 
Scr Dia, Sinh Dia, Dia Giáo dic cOng dAn và cO chcrng chi bôi 
thrOng nghip vu sir pham dAnh cho giáo viên trung h9c ca SO. 

It. , 
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Stt 

Hang chirc danh nghê 

nghip - Ma so ngch viên 

ch tic 

Cap hçc tuyén diing 
Vi trI vic lam tuyén 

diing 

ChI tiêu tuyen 

dung 
Trinh d ehuyén môn, (lieu kin, tiêu chuãn 

14 
Giáo viCn THCS hang III 
- Ma s: V.07.04.32 

Trung hçc Co s Giáo viCn NgiT van 13 

Co bang tt nghip dai  h9c tr len di vti mt trong cac chuyên 
ngành Six Pharn Ngü van, Six phrn Van - Dja, Six ph?m Van - 
Giáo dic cOng dan, Six phm Van - Sir hoc t& nghip dai  hçc 
tri len di vci chuyên ngành Van h9c và có chirng chi bi 
duOng nghip vii six phm dành cho giáo viên trung h9c Ca SO. 

15 
Giáo viCn THCS hang  III 
- Ma so: V.07.04.32 

Trung hçc Co sO Giáo viên Van SCr 6 

CO 1 trong các diu kin sau: Co bang dai  h9c chuyên ngành Six 
pham Van - Sr trO len; Co bang di h9c Six phm Ng& van va di 
hoc Lich si'r trO len; CO bang dai  hçc Six pham Ljch sr và di hçc 
Ngü van trO len; Co bang dai  hçc Six pham Ljch sO và di hçc Six 
phrn Ng& van trO len; Co bng di hçc Van - SO và cO chOng chi 
bi dixOng nghip vi six phim dành cho giáo viên trung hçc Co 

sO. 

16 
Giáo viên THCS hang III 
- Ma S v.07.04.32 

Trung hçc Ca sO Giáo vien Van Da 6 

CO I trong cac diu kiin sau: CO bang dai  hçc chuyên nganh Six 
phm Van - Dja trO len; CO bng dai  h9c Six pham Ngu van và 
dai hçc Dja l trO len; Co bang di h9c Six phm Dja 1' và dai 
hçc NgO van trO len; CO bang dai  hçc Six phm Dja I va di hçc 
Six pham NgO van trO len; Co bang di hçc Van - Dja và cO 
chOng chi bi thrOng nghip vii six pham dành cho giáo vién 
trung h9c co sO. 

17 
Giáo viCn THCS hang III 
- Ma s6: V.07.04.32 

Trung h9c ca SO 
Giáo viCn Giáo duc 

cong dan 

Co bang tt nghip di hçc trO len di vOi mt trong các chuyên 
nganh Six pham Giáo diic cong dan, Six ph?m Van - Giáo diic 
cOng dan, Six phm SO - Giáo dc cOng dan hoäc tt nghip dai 
hçc trO len di vOi chuyên ngành Giáo dic cOng dan, Giáo dc 
ChInh tn và có chmg chi bM thrOng nghip vii six phm dành 
cho giáo viCn trung hçc co sO. 
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Stt 
Hung chfrc danh ngh 

nghip - Ma s ngch viên 
chiic 

dp bce tuyn dyng 
VI trI vic lam tu4n 

dung 
ChI tiêu tuyn 

dyng 
TrInh t chuyên môn, diu kiin, tiêu chun 

18 
Giáo viên THCS hang III 
- MA s6: V.07.04.32 

Trung hQc co so Giáo viên Ljch sir 

CO bang t6t nghip dai  hçc trâ len di vâi mOt  trong các chuyén 
ngãnh Sir pham Lich si'r, Sir pham VAn - Sü hoc tM nghip dai 
hçc trO len di v&i chuyên ngành Ljch sir và cO chüng chi bi 
dung nghip vi sir pham dãnh cho giáo viên trung h9c Ca sO. 

19 
Giáo viên THCS hang III 
- MA s: V.07.04.32 

Trung hc co sO Giáo viên M thut 1 

Co bang t6t nghip dai  hQc trO len 16i vOi chuyên ngãnh Sir 
pham M thut hoc t& nghip dai  hçc trO len d6i vOl mOt  trong 
các chuyCn ngành M thut, Hi hog, Thit k d hoa và cO 
ching chi bi dl.rang nghip vu sir phm dành cho giáo viên 
trung hQc Ca sO. 

GiAo viCn THCS hng 
- MA s6: V.07.04.32 

Trung hoc ca sO 
. 

Giio 

Co bang t& nghip di hc trO len chuyên ngành Sir phm Th 
diic Th thao hoc t6t nghip dai  hçc trO len di vOl Giáo dic 
The chat, Huân 1uyn the thao và và cO chrng chi bi duöng 
nghip vi six pham dAnh cho giáo viên trung h9c Ca sO 

- 
K toán viên Trung Cal) 

- 
06.032; 

Trung hoc cc sO K 

- K toán viên Trung cap: Co bAng tt nghip cao dAng trO len 
thuc chuyên nganh k toán; 
CO chüng chi ngoi ngü vOl trinh dO tixang dirong bc 1 khung 

nang 1rc ngoai ngit Vit Nam; CO chIing chi tin hQc vOl trInh dO 
dat chun k nAng scr ding cong ngh thông tin ca ban theo quy 
djnh. 

22 K toán viên - 06.031 Mãm non, Tiëu hc K loan 6 

- K toán vién: CO bAng t6t nghip dai  hoc trO len thuOc chuyên 
ngành k toán; CO ching chi ngoi ng vOl trinh dO thong dirong 
bc 2 khung nang li,rc ngoi ng Vit Nam; CO chfrng chi tin hçc 
vOl trInh dO dat chu.n k nAng s& diing cong ngh thông tin ca 

ban theo quy djnh. 
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Sit 

Hangchücdanhngti 
nghip - Ma s ngach viên 

chüc 
Cap hçc tuvên dijnu 

V irl iéc lam tuvên 
dung 

Chi lieu tuyên 
dyng 

Trinh d chuyên môn, (lieu kiin, lieu chuán 

Y si hang IV - M SO 

V.08.03.07 
NIini non Nhân vién Y t 2 

T6t nghip trung cAp tth len chuyên ngành Y si 
CO trInh d ngoai ngft bc I trô len theo khung näng Ic ngoai 
ng 6 bc dung cho Vit Nam. 
CO trinh d tin hQc dat chuAn k nang sCr ding cong ngh thông 
tin co ban theo quy djnh 

Van thu - Ma s ngch: 
02.007 

Trung hQc ca s?, Van thu 2 

CO bang t& nghip dai hçc tth len chuyên ngành van thu hru tr 
hoc t& nghip dai  hcc chuyén nganh quãn tij van phOng, quãn 
l' giáo dzc và CO chüng chi bi dung kin thüc nghip vi van 
thu; CO chüng chi ngoai ng trInh d bc 2 (hoc tuclng duang) 
khung nang lrc ngoai ngt Vit Nam; CO ch(ing clii tin hQc vài 
trinh d dt chuAn k5 nang sCr dmg cong ngh thông tin co ban 
theo quy djnh 

"I ,  
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