
G K' NHU cAu vA MO TA '/f TRI VIC LAM THI TUYEN VIEN CH11C CAC TRIfNG TIEU HQC 
CONG LAiP THUQC UBND QUN SO1 TRA NAM HQC 2021-2022 

m theo Thông báo s6: VL /TB-UBND ngay 0 tháng rnám 2021 cza Chz rich UBND qun Son Trà) 

STT 
So hrqng 
can tuyen 

Ten v  trI vic 
lam 

Ma chfrc 
danh nghê 
nghip dir 
kin tuyOn 

Mo tã vi trI cong vic 
Yêu cu v trInh d chuyên môn, kinh 
nghim cong tác cn thit cüa vj trI thi 

tuyn 
Ghi chü • 

Don vi 
• 

TIEU HQC 46 
Giáo viOn 
Van hóa 

V.07.03.29 

Là giáo viên tr\rc tip giáng day mon Van hOa 
Tiu hQc; xây dirng Ice hoach giang day  theo mic 
tiOu, chuang trinh giao dac; thc hin các phuang 
pháp day hçc và giâo dic theo hirong phát 
cOa h9c sinh; thani gia sinh hoat chuyOn môn, 
tham dir Hi thio, chuyOn d, tap huAn, cong tác 
chO nhim, ph c.p giáo di,ic...; ph& hcxp cha me 
hQc sinh và các 1c hrçng xA hi trong giáo dic 
hQc sinh; nOng cao hiu qua giáo dic; thirc 
câc nhim vu khác do hiêu tnx&ng phân cong. 

- Co bg t& nghip Dai  hQc sir pham Giáo dic 
tiu hçc trâ IOn, 
- Co chüng chl bi thrOng theo tiOu chun chüc 
danh ngh nghip giáo viOn tiu hçc hang  III 
(néu chixa có chCrng cM bM thrOng theo tiOu 
chun chüc danh ngh nghip thi sau khi thrçrc 

vào giáo viOn ti&i hpc hang  Ill phai 
có chüng chi trong thM gian 36 tháng kO tir ngày 

&i thing). 

• 

Xç  

2 TIEU HOC 01 
Giáo viOn 
Th duc 

V.07.03.29 

Là giáo viOn triic tip giang day mOn Th dic; 
xây dng k hoach giOng day  theo rnl1c tiêu, 
chirong trmnh giâo dic; thrc hin cOc phucxng 
pháp day  h9c va giáo diic theo htxàng phát fr 
cüa hc sinh; tham gia sinh hoat chuyOn môn, 
tham dr Hi thOo, chuyOn d, tp huOn, cOng tác 
chü nhim, ph& c.p giáo dic...; phi hcq cha mc 
hQc sixth và các irc hrcing xã hi trong giáo dic 
h9c sinh; nang cao hiêu qua giao dic; thrc hin 
các xthim vii khác do hiu trithng phOn cong. 

- CO bang t& nghip Dai  h9c sir pham Th dixc 
th thao trO iOn, nu không t6t nghip six pham 
thi phài có bang cO nhOn chuyOn ngành phà hçp 
và CO chimg chi bi thrOng nghip v1 six pharn 
dành cho giao viOn tiu h9c theo quy djnh cOa B 
GDDT; 
- Co chirng chi b& dirong theo tiOu chun churc 
danh ngh nghip giáo viOn tiéu hçc hang  Ill 
(nu chira có chfrng chi bi duOng theo tiOu 
chun chirc danh ngh nghip thi sau khi dtrçic 

vào giáo viOn tiu h9c hang  Ill phii 
cO chirng chi trong th&i gian 36 tháng kO tr ngày 
duçxc tuyn ding). 



STT Do'nvj 
S hrçrng 

. 

can tuyen 
Ten vj trI vic 

lam 

Mãchfrc 
danh ngh 
nghip di 
kin tuyn 

Mo t cong vic 
Yeu cau ye trInh d chuyên mOn, kinh 
nghim cong tác can thit cüa vj trI thi 

tuyn 
Ghi chü 

3 TIEUHQC 05 
Giáo viOn 
Am nhac 

V.07.03.29 

Là giáo viên trIrc tip giàng dy mon Am nhac; 
xay drng k hoach giâng day  theo  mvc  tiêu, 
chirong trinh giáo dic; thi,rc hin câc phuong 
pháp dy hçc và giao diic theo huOng phát tri&i 
cüa hc sinh; tham gia sinb hoat chuyên môn, 
tham dr Hi thão, chuyên d, tp huAn, cOng tác 
chü nhim, ph cp giao duc...; ph& hcxp cha mc 
hc sinh và các lirc lireng xã hi trong giáo di,ic 
hc sinh; nng cao hiêu qua giáo duc; thc hin 
câc nhiêm viii khác do hiu tniOng phân cong. 

- CO bAng t& nghip Dai hçc six pham Am nhac 
trô len, nu không t& nghip six pham thI phài cO 
bAng cfr nliân chuyên nganh phi hcp và cO chIrng 
oh! b6i dixo'ng nghip vi six pham dành cho giáo 
viên tiu hc theo quy djnh cüa B GDDT; 
- Co chrng chi bi duäng theo tiêu chuAn churc 
danh ngh nghip giâo viên tiu hpc hang III 
(nu chxra CO chng chi bi dtrOng theo tiêu 
chuAn chrc danh ughA nghip thI sau khi thrqc 
tuyn dmg vào giáo viên tiu hçc hang ifi phAi 
cO chüng chi trong thOt gian 36 thang k tr ngày 
dixc tuy&n dung). 

4 T!EU HOC 03 
Giáo vién 
M thuât 

V.07.03.29 

Là giáo vi&j tWc tip giâng day  mon M thuat; 
xây drng k hoach giãng day  theo mu,xc tiOu, 
chtrcxng trmnh giáo duc; thrc hin các phucmg 
pháp day h9c và giáo duxc theo huxOng phát triAn 
cüa hc,c sinh; tham gia sixth hoat chuyên mOn, 
tham dr Hi thâo, chuyOn d& tp huAn, cong tác 
chü nhim, ph cp giâo dc...; ph6i hçp cha mc 
hçc sinh và các lc lueng x hi trong giáo dic 
hçc sinh; nãng cao hiu qua giao dc; thc hin 
các nhim vu,i khac do hiu thxOng phân cOng. 

- CO bAng t& nghip Dai  hpc six pham M thut 
trO len, nu khOng t& nghip six pham thI phài cO 
bAng cu~ nhãn chuyên nganh phà hp và cO chrng 
clii bi dxrâng nghip vi six pham dành cho giâo 
viên ti&i hc theo quy djnh cüa B GDE)T; 
- CO chOng clii b6i dixOng theo tiêu chuAn chfrc 
danh ngh nghip giáo viOn tiu hQc hang ifi 
(nu chua cO chCmg chi bi duong theo tiOu 
chuAn chirc danh nghA nghip thi sau khi duçxc 
tuyn ding vào giáo viOn ti&i hçc hang  III phài 
cO chüng clii trong thai gian 36 thang k tir ngày 
dixcic tuyn dung). 



STT Don vj 
s6 ltrqng 
can tuyen 

Ten vj trI vic 
lam 

Mãchtc 
danh ngh 
nghip dr 
kin tuyn 

Mo tã vi trI cong vic 
Yêu câu ye trinh d chuyên môn, kinh 
nghim cong tác can thiet cüa vj trI thi 

tuyn 
Ghi chü 

5 TItU HOC 02 
Giáo viên 
Tieng Anh 

V.07.03.29 

Là giáo viên tnrc tip giáng day  mon Ting Anh; 
xay dung k hoach giàng day  theo mic tiêu, 
chi.rong trinh giáo dc; thc hien các phirang 
phãp day  hçc và giao dxc theo htróng phát trin 
cña h9c sixth; tham gia sinh hoat  chuyên môn, 
tham dir H0i thâo, chuyOn d& tp hu&i, cong tác 
chO nhim, ph cp giáo duc...; ph6i hçrp cha mc 
hQc sinh Va các 1irc lirçng xA hi trong giáo dc 
hçc sinh; nãng cao hiu qua giáo dc; thrc hin 
các nhim vi  khác do hiu thrOng phân Cong. 

- CO bng t& nghip Dai  hQc su pham Ting Anh 
O len, nu không t6t nghip six pham thI phài có 

bang cir nhân chuyên ngành phA hgp và có chfrng 
chi bi thrOng nghip viii sir pham dành cho giáo 
viOn tiu h9c theo quy djnh cüa B GDDT; 
- Co chüng chi bi thrOng theo tiêu chun chCrc 
danh ngh nghip giáo viOn tiu h9c hang III 
(nu chira có chirng chi bM dirong theo lieu 
chu&i chüc danh ngh nghip thi sau khi throc 
tuyn ding vào giáo viOn tiu hQc hang ifi phai 
có chng chi trong thOi gian 36 thang k tr ngày 
dtrçic tuyn dung). 

6 TIEU HOC 03 
Giáo viên 

Tin hpc 
V.07.03.29 

Là giao viên trirc tMp giang day  mon Tin hçc; xay 
di,rng k hoch giang day theo m1c tiêu, chimng 
trinh giáo diic; thrc hin CáC phirong pháp day  
h9c và giáo diic theo huâng phát trin cüa h9c 
sixth; tham gia sinh hot chuyên môn, tham dir 
HOi tháo, chuyOn d& tp hun, Cong tác chü 
nhim, ph c3p giáo dic...; phi hp cha mc hpc 
sinE và các 1c hrcxng xà hi trong giáo di,ic h9c 
sixth; nâng cao hiu qua giáo dic; thrc hin CáC 
nhim viii khác do hiêu tnthng phân cOng. 

- Co bang t6t nghip Dai  h9c sir pham Tin hçc 
trO len, nu không t& nghip sir pham thI phài có 
bang cr ithân chuyOn ngành phü hqp và có chüng 
chi bi throng nghip viii sir pham dành cho giáo 
viên tiu hçc theo quy djnh cña Bô GDDT; 
- CO chCrng clii bi thrOng theo tiOu chu.n chi'rc 
daith ngh nghip giao viOn tiu hçc hang ifi 
(nu chixa có chirng chi bi thrOng theo lieu 
chun chfrc danh ngh nghip thI sau khi duçic 
tuyn ding vio giáo viên tiu hgc hang  III phái 
cO churng chi trong thOi gian 36 thang k tir ngày 
dtrçc tuyn d,ing). 

j.. 

Tong cong 60 



UY BM4 NHAN 
QUIN S 

m CAU vA MO TA V Tm V1C LAM Tifi TUYEN VIEN cmfc CAC TRU'(YNG TRUNG HQC CO SO' 
CONG L4P THUQC UBND QUN SON TRA NAM HQC 2021-2022 

theo Thông báo so:  ,/  /TB-UBND ngày io tháng J  nám 2021 cza C'hz tjch UBND qun Soix Trà) 

STT 
Ten v trI vic 

lam 

Mãchfrc 
danh ngh 
nghip di 
luen tuyen 

Mo tã v trI cong vic 
Yêu can ye trInh chuyên môn, kinh 
nghim cong tác cn thit cüa vj tn thi 

tuyn 
GM chü Don 

S lu'qng 
cn tuyn 

Trung hc co sO' 03 
Giáo • 
N Vri 

V.07.04.32 

Là giáo viên trrc tip giãng day mon Ng& van; 
xay dirng k hoach giâo dic mon hçc; day h9c 
theo chirong trinh giáo dic; quAn 1' hyc sinh 
trong các hoat dng giáo dic; sr diing các 
phuong pháp day  hçc và giáo di,ic theo hi.ro'ng 
phât huy nàng 1rc, phm chit cOa hoc sinh; tham 
gia phát hin h9c Sixth nang kbiêu; tir Vfl tam 1)', 
hirOng nghiep cho hc sixth; thrc hin các hoat 
dng kim tra, dánh gia hçc sinh; tham gia 
hoat chuyên môn, tham dr Hi thào, chuyén d& 
tp hun, cong tác chX nhiêm, ph6 cp giao dic...; 
phi hçxp cha mc h9c sinh vâ các irc hrng xA hi 
trong giáo dic hoc sixth; nãng cao hiu qua giáo 
dvc; thrc hin các nhim vi khác do hiêu tnrOng 
phân cong. 

- CO bang tot nghip Di hçc sir pham Ng van 
trO len, nu không t& nghip sir pham thI phài cO 
b.ng cCr nhãn chuyên ngành phü hqp và cO chtng 
chi bi dirOng nghip vi sir phani dành cho giáo 

ên THCS theo quy djnh cüa B GDDT; 
- CO chüng chi bi dirong theo tiêu chun chirc 
danh ngh nghip giáo viên THCS hang ifi (nu 
chua cO ching chi bi dirng theo tiêu chun 
chirc danh ngh nghip thi sau khi &rçic tuyn 
dung vào giao viOn THCS hang III phài có chfrng 
chi trong thai gian 36 tháng k tir ngày dircic 
tuyn ding). 

.i '',g 

2 Trung h9c co' s& 05 
Giâo viên 
Toán h9c 

V.Q7.04.32 

Là giáo viên trrc tiép giáng day  mon Toán; xây 
dvng k hoach giáo dic mOn hçc; day  hçc theo 
chuong trInh giáo dic; quan 1' hçc sinh trong các 
boat dng giáo dvc;  si.'x  dvng  các phirong pháp day  
hc và giáo ditc theo huO'ng phát huy nàng li,rc, 
phin chit cüa hçc sixth; tham gia phát hin hçc 
sinh nang khiu; tir vAn tam i, hirOng nghip cho 
h9c sinh; thc hin các hoat dng kiêm tra, dáith 
giá hc sixth; tham gia sinh boat chuyOn mOn, 
tham di,r Hi thào, chuyên dA, tp huAn, cOng tác 
chü nhim, ph cp giáo dic...; phi h cha mc 
hQc sinh và câc hrc luçing xà hi trong giao dc 
hçc sinh; nâng cao hiu qua giáo dac;  thrc hin 
các nhim vu khác do hiu truOng phãn cOng. 

- CO bng t& nghip Dai hQc sir pham Toán trO 
len, nu khOng t& nghip sir pham thi phái có 
bAng cir nhân chuyOn ngành phü hp và cO chixng 
chi bi duOxxg nghip viii sir pham dãnh cho giao 
viOn THCS theo quy djnh cüa B GDDT; 
- Co chüng chi bi di.rong theo tiéu chuAn ch(rc 
danh ngh& nghip giáo viOn THCS hang  Ill nu 
chira có chüng chi b8i duang theo tiêu chuAn 
chic danh ngh nghip ±1 sau khi dtrqc tuyAn 
dung vào giáo vien THCS hang III phãi CO chimg 
clii trong thai gian 36 thãng kA tr ngày dtrçic 
tuyn ding). 



SIT Dn vi 
So hro'ng 

• 
can tuyen 

Ten vi tn viec 
lam 

Mächfrc 
danh nghe 

• 
nghiep dir 
kien tuyen 

. 
Mo ta vi tn cong viec 

Yeu cau ye trinh do chuyen mon, kinh 
nghiem cong tac can thiet cua v tn thi 

tuyen 

Ghi chu 

3 Trung h9c co so 02 
Giáo viOn 

i' 
V.07.04.32 

Là giáo vién trixc tip giàng day  mon vt I; xay 
dng k hoach giáo dic mon hQc; day h9c theo 
chiwng trInh giao duc; quãn 1' hpc sinh tong các 
hoat dong giáo dic; sfx dmg các phirong pháp day  
hQc và giáo diic theo hixOng phát huy nAng 1rc, 
phm chit cOa h9c sinh; tham gia phát hin hQc 
sinh nng khiu; tir vn tam 1', hix&ng nghip cho 
hpc sinh; thc hin các boat dng kim fra, dánh 
giá hQc sinh; tham gia sinh boat chuyOn môn, 
tham dr Hi thào, chuyOn d& t.p bun, cOng tao 
chà nhim, ph cp giáo dic...; pb& hcip cha mc 
hQc sixth và các lrc krgng x hi trong giáo dxc 
hoc sinh; nâng cao biu qua giáo diic; thxrc hin 
cáo nhim vii khác do hiu tnrOng phân cong. 

- Co bang t& nghip Dai  hçc six pham L' O len, 
nu khOng t& nghip sir pham thI phái cO b.ng 
cr nhân chuyOn ngOnh phO hcrp và có chüng chi 
bi dirOng nghip vx sir pham dành cho giáo vien 
THCS theo quy djnh cüa Bô GDDT; 
- Co chüng cM bi dirong theo tiOu chun chirc 
danh ngh ngbip giáo viOn THCS hang  Ill (nu 
chira có chüng chi bi duOng theo tiêu chuAn 
chc danh ngh nghip thj sau khi thxçc tnyn 
dmg vào giáo viOn THCS hang  III phái cO cbñng 
chi trong thri gian 36 thang k tr ngày duçxc 
tuyn chmg. 

4 1 rung hQc co so' 02 
Giáo viên 
Hóa hçc 

V.07.04.32 

Là giáo viOn irc tip giáng day mOn HOa; xây 
drng ké hoach giao dxc mOn h9c; day hçc theo 
chi.rong trinh giáo di,ic; quãn l' hpc sinh trong cáo 
hoat dOng giáo dc; sr dung các phirong pháp day  
hoc và giáo duc tbeo bxrOng phát buy nãng hrc, 
phAm cMt cãa h9c sinh; tham gia phát hin hpc 
sinh nàng khiu; ti.x vn tam hithng nghiep cho 
hçc sinh; thirc hin các boat dng kim fra, dánh 
giá hpc sixth; tham gia sinh hoat chuyên môn, 
tham dr Hi tháo, cbuyên d, tp bun, cong tác 
chO nhim, ph cp giáo dic...; ph6i hcrp cha mc 
h9c sixth và các lire lugng xã hi trong giáo diic 
hoc sinh; nâng cao hiu qua giáo dic; thre hin 
cac nhim vii khác do hiu tnthng phân cOng. 

- CO b&ng t& nghip Dai  h9c sir pham HOa trâ 
len, néu kbông t6t nghip sir pham thI phái cO 
bang c nhân chuyên ngành phü hçrp Va cO chfrng 
chi bi duOng nghiep vi1 sir pham dành cho giao 
vien THCS theo quy dnh cOa B GDDT; 
- CO oMrng chi bi dung theo tiOu chun cMrc 
danh ngh nghip giáo viOn THCS hang  III (nu 
chira CO chOng chi bi dirOng theo tiOu cbun 
churc danh ngb ngbip thi sau khi duqc tuyn 
dung vào giáo viOn THCS hang III phài có chfrng 
chi trong thO'i gian 36 tháng k tir ngày thrçrc 
tuyn dwig). 



S fT 1)on vi 
So linmg 

• 
can tuyen 

Ten vi tn vice 
lam 

Mãchüc 
danh nghe 
nghiep dir 
kien tuyen 

Mo ta vi tn cong viec 

Yeu cau ye trznh do chuyen mon, kinh 
.' 

nghiem cong tac can thiet cua vi tn thi 
tuyen 

Ghi chu 

5 Trung hoc co' so' 02 
Giáo viOn 

. 
Lich su 

V.07.04.32 

Là giáo viên trirc tip giàng day  mon Lich sir; xây 
dimg k hoch giáo dic mon hpc; day hçc theo 
chucrng trInh giao diic; quán l' hc sixth trong các 
hoat dng giao dic; sü dung cac phumg pháp day  
h9c va giao duc theo huOng phát huy nàng lrc, 
phm chit cüa hoc  sixth; tham gia phit hin hc 
sinh nàng khiu; tlx vn tam 1, htrâng nghip cho 

. • • • 
hçc smh; thi,rc hiçn cac hoat dong hem tra, danh 
giá hçc sixth; tham gia sinh hot chuyên mon. 
tham dr Hi thâo, chuyên d, tp hun, cong tác 
chii nhim, ph c.p giáo di,ic.....phi hçp cha me 
hc sixth và các lrc hrqng xA hi trong giáo di,ic 
hc sixth; nãng cao hiu qua giáo dvc;  thi,rc hin 
các nhim vi,i khâc do hiu trtrOng phân Cong. 

- Co b.ng t& nghip Dai  hc six phm Lch sr trO 
len, nu khOng t6t nghiêp six pham thI phài có 
b&ng nhãn chuyên nganh phà hp và Co chfrng 
chi b& du&ng nghip vi six phm dành cho giáo 
viên THCS theo quy djnh cüa B GDDT; 
- CO chüng chi bi duthig theo tiêu chun chirc 
danh nghe nghicp giao vien THCS hang ifi (neu 
chixa cO chfrng chi b81 duong theo tiêu chun 
chirc danh ngh nghip thi sau khi duqc tuyn 

dwig  vào giao viên THCS hang  III phái cO chi'ng 
clii trong thai gian 36 tháng k tr ngày duçic 
tuyn diing). 

6 frung hoc CO 50' 01 
Giáo viên 

• • 
Da ly 

V.07.04.32 

Là giáo viên trijc tip giáng day  mon Dia l; xay 
drng ké hoach giao dic mon hoc; day hc theo 
chtwng tnInh giáo dxc; quan l' hçc sixth trong các 
hoat dng giáo diic; sü di,ing cac phuang pháp day  
hçc va giáo duc theo huO'ng phát huy náng lrc, 
ph.m chit cixa hc sinh; tham gia phát hixi hc 
sinh nang khi&i; tir vn tam l, huOng nghip cho 

. ... . . 
lice smh; thrc hien các hoat dong hem tra, danh 
giá hçc sinh; tham gia sinh hoat chuyên môn, 
tham di,r Hi thão, chuyên dè, tp hu.n, cong tâc 
chU nhim, ph cap giáo dic...; ph& hç'p cha mc 
hc sinh va cac lrc luçing x hi trong giáo dic 
hçc sinh; nãng cao hiu qua giáo duc; thirc hin 
các nhim vi khác do hiu tnthng phân cong. 

- Co b.ng tht nghip Di hc six pham Dja l tr 
len, nu khOng t6t nghip six pham ±1 phái có 
bang cir nhân chuyên ngâith phà hcip và có chCrng 
chi bi du&ng nghiêp vii su pham dành cho giáo 
viên THCS theo quy dinh cüa B GDDT; 
- Co chirng chi b6i duOng theo tiêu chu.n chirc 

. 
danh nghe nghicp giáo vien THCS hang Ill (neu 
chua có chirng chi bi duong theo tiêu chun 
chüc danh ngh nghip thi sau khi duçc tuyn 
ding vão giáo viên THCS hang Ill phái CO chCmg 
clii trong thoi gian 36 tháng k tCr ngày duoc 
tuyn dung). 



STT Don vi 
S 1irng 
cAn tuyn 

Ten vj trI vic 
lam 

Ma chüc 
danh ngh 
nghip dir 
kin tuyn 

Mo tâ v trI cong vic 
Yêu cu v trInh d chuyên môn, kinh 
nghim cong tác cn thit cüa vj tn thi 

tuyn 
GM cliii 

7 Trung hQc co sO' 03 
Giáo Vlefl 
Ting Anh 

V.07.04.32 

Là giáo viên trrc tip giãng day mon Ting Anh; 
xây dng k hoch giáo diic mon hçc; dy h9c 
theo chuang trInh giáo dc; quãn 1' hçc Siflh 
trong các hoat dng giáo duc; sr dung các 
phtrcing pháp day hçc và giáo dic theo huâng 
phát huy nàng 1rc, phAm ch.t cUa h9c sinh; tham 
gia phát hin hçc sinh nang khiêu; tir vn tam 
humg nghiep cho hçc sinh; thrc hin các hoat 
dong kim tra, dánh giá hc sinh; tham gia sinh 
hoat chuyOn mOn, tham dir Hi thão, chuyOn d, 
t.p hu,n, cOng tác chü nhim, phó cap giáo dxc...; 
ph& hcip cha m hQc sinh và các li,rc hrcing xa hi 
trong giáo duc hc sinh; nang cao htau qua giáo 
diic; thtrc hin các nhim vi khác do hiu trxxOng 
phân cong. 

- CO b&ig t& nghip Di hQc si.r phm Ting Anh 
tth len, nu khOng t& nghip six pham thi phái cO 
b&g cü nhen chuyên ngánh phü hcip và có chOng 
chi b& dixOng nghiép vi,x six phm dành cho giáo 
viOn THCS theo quy djnh cOa Bô GDDT; 
- CO chimg chi bi duang theo tiéu chuân chüc 
danh ngh nghip giáo viên THCS hang III (nu 
chixa có chüng chi bi dxrO'ng theo tiêu chun 
chic danh nghã nghip thi sau khi dirçic tuyn 
ding vao giáo viên THCS hang m phài có chIxng 
chi trong thO'i gian 36 tháng k tr ngày ducxc 

&i 

S Trung h9c CO SO 01 
Giáo viên 

Giáo dic Cong dan 
V.07.04.32 

Là giáo viOn tri,rc tip giâng day mOn GDCD; xa' 

dimg k& hoach giáo dc mon h9c; day  hpc theo 
chuong trInh giáo duc; quãn l' hc sinh trong CC 
hoat dng giao diic; sO' dvng  các phuong pháp day 
hçc và giâo duc theo huâng phát huy nàng lijc, 
pham chat cüa hpc sinh; tham gia phát hin hçc 
sinh nàng khiu; tu v.n tam huOng nghiêp cho 
h9c sinh; thi,rc hin các hoat dng kiêm tra, dánh 
giá hçc sixth; tha.m gia sinh hoat chuyOn mOn, 
tham dr Hi thào, chuyen da, tQ.p huân, cong táC 
chii nhim, pM c.p giáo diic...; pMi hip cha mc 
h9c sinh và các lirc lircmg xà hi trong giáo dic 
h9c sinh; nãng cao hiu quA giáo duc; thrc hin 
cAc nhim vi,i khác do hiu trtthng phân cong. 

- co b.ng t6t nghip Dai  hQc six phain Chinh trj, 
Giáo dc trO' len, nu khOng t6t nghip six pham 
thi phái có bang cO' nhãn chuyén ngành phO hqp 
và có chiing chi b& duOng nghip vu six pham 
dành cho giao viên THCS theo quy djnh cUa B 
GDDT; 
- Co chirng chi b& dtrOng theo tiéu chuan chüc 
danh ngh nghip giáo viOn THCS hang ifi nu 
chira cO chO'ng chi b6i dixO'ng theo tiOu chuan 
chO'c danh ngha nghiêp thI sau klii duçic tuyan 
diing vào giao viOn THCS hg III phài có chO'ng 
clii trong thOi gian 36 tháng ka tO' ngày duc 
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A So ltrç'ng 

can tuyen 
Ten vi trI viêc 
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Ma chfrc 
danh nghê 
nghip dr 
kin tuyn 

Mo tã vi trI Cong viêc 
Yêu cu v trinh d chuyên môn, kinh 
nghim cOng tác cn thit cüa vj tn thi 

tuyn 
GM chü 

9 Trung 119c co SO 01 Giáo vim 
Am nhac 

V.07.04.32 

Là giáo viên trrc tip giang day  mon Am nhac; 
xây drng ké hoach giao dic mon hpc; day hc 
theo chuong trmnh giio diic; quin 1' hc sixth 
trong các hoat dong giáo duc; si dung các 
phuong phip day  hc vi giio dic theo huâng 
phât huy ning 1rc, phm cht cüa hçc sixth; tham 
gia phit hin hc sinh nang khiu; ttr v.n tim 1, 
hu&ng nghip cho h9c sinh; thvc hiên các hoat 
dng kim tra, danh gia hçc sinh; tham gia Smh 
hoat chuyên môn, tham dr Hôi thio, chuyen d, 
tap hun, cong tác chi nhin,, ph cap giao duc...; 
ph6i hgp cia mc hçc sinh và cic li,rc lircing 
trong giio di,ic h9c sinh; nang cao hiêu qua giáo 
di,ic; thuc hin cac nhim vIii khic do hiu tnthng 
phan cong. 

- Co bang tOt nghip Dai  h9c six phain Am nhac 
tth len, nu không t& nghip six pham thl phil cO 
bang cO nhin chuyin nginh phà hqp và có chirng 
ciii bi dtrong nghip viii six phain dành cho giáo 
vim THCS theo quy djnh cia B GDDT; 
- Co ching clii bi duong theo tiiu chun ch(rc 
daith ngh nghip giáo viên THCS hang ifi (nu 
chira cO chüng clii bi duong theo tiêu chun 
chüc danh ngh nghip thI sau khi dixçic tuyn 
dixng vio giio viên THCS hng ifi phii cO chrng 
clii trong thai gian 36 tháng k ti ngiy thrçc 
tu dung). 

1 () Trung hoc co sO 04 
Giio viên 
ThA duc 

V.07.04.32 

Là giio viên txvc tip giing day mOn Th d%xc; 
xây drng k hoch giáo dic mon h9c; day  hc 
theo chuang trinh giio dvc;  quin 1' hcc sixth 
trong cic hoat dng giio dic; sr di,ing cac 
phtrcrng pháp day  hçc va giao duc theo htniing 
phit huy nang hjc, phAm chAt cia hc sinh; tham 
gia phit hiên hçc sinh nang khiu; tii vAn tim 1 
hir&ng nghip cho h9c sinh; thrc hin cic hoat 
dng kiAm tra, dinh gia hc sinh; tham gia sixth 
hoat chuyên mOn, tham dir Hi thio, chuyên dA, 
tp huAn, cong tác clii nhim, ph cap giio dvc...;  
phi hcip cha mc hçc sixth và các 1irc lucxng xã hi 
trong giao diic h9c sinh; ning cao hiu qua giáo 
djc; thc hin cic nhiêm vi,x khic do hiu truOng 
phân cong. 

- CO bang t& nghip Di hçc six pham Th di,ic 
Th thao trO len, nu không t& nghip six pham 
thi phil cO bAng cii nhin chuyên nginh phi hcip 
vi cO chiing chi bi duOng nghiêp vii sir pham 
dinh cho giáo viên THCS theo quy djnh cia B 
GDDT; 
- Co chiing chi bi dixOng theo tiêu chuAn chiic 
daxth nghA nghip giio viên THCS hang  III (nêu 
chua cO chiing clii bi throng theo tiêu chuAn 
chic danh nghA nghip thI sau khi di.rc,c tuyn 
dmg vio giio viên THCS hang III phil có ching 
clii trong thai gian 36 thing kA tO ngiy dixcic 
tuyAn dung). 

Tng cong 24 
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