
Hạng chức danh 

nghề nghiệp

Mã số

 chức danh

 nghề nghiệp

Vị trí việc làm 

Số 

lượng 

cần 

tuyển

Trình độ Chuyên ngành đào tạo

I 49

Bậc Mầm non 17

1
Trường Mẫu giáo Canh 

Hòa

Giáo viên Mầm non 

hạng III
V.07.02.26 Giáo viên mầm non 1

Cao đẳng 

trở lên
 Sư phạm Mầm non 

2
Trường Mẫu giáo Canh 

Thuận

Giáo viên Mầm non 

hạng III
V.07.02.26 Giáo viên mầm non 1

Cao đẳng 

trở lên
 Sư phạm Mầm non 

Giáo viên Mầm non 

hạng III
V.07.02.26 Giáo viên mầm non 1

Cao đẳng 

trở lên
 Sư phạm Mầm non 

Kế toán viên 06.031 Kế toán 1
Đại học 

trở lên
 Kế toán

4
Trường Mầm non thị 

trấn Vân Canh

Giáo viên Mầm non 

hạng III
V.07.02.26 Giáo viên mầm non 1

Cao đẳng 

trở lên
 Sư phạm Mầm non 

TT Cơ quan, đơn vị

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VÂN CANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nhu cầu tuyển dụng

Ghi 

chú

Tiêu chuẩn tuyển dụng

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày      tháng     năm 2022 của UBND huyện Vân Canh)

Các đơn vị trường học thuộc Phòng GD&ĐT

 ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 HUYỆN VÂN CANH NĂM HỌC 2022 - 2023

3
Trường Mẫu giáo Canh 

Hiệp



5
Trường Mẫu giáo Canh 

Vinh

Giáo viên Mầm non 

hạng III
V.07.02.26 Giáo viên mầm non 6

Cao đẳng 

trở lên
 Sư phạm Mầm non 

6
Trường Mẫu giáo Canh 

Liên
Kế toán viên 06.031 Kế toán 1

Đại học 

trở lên
 Kế toán

7
Trường Mẫu giáo Canh 

Hiển

Giáo viên Mầm non 

hạng III
V.07.02.26 Giáo viên mầm non 5

Cao đẳng 

trở lên
 Sư phạm Mầm non 

Bậc Tiểu học 23

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Giáo viên tiểu học 7

Đại học 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Giáo viên Tiếng anh 1

Đại học 

trở lên

Sư phạm Tiếng Anh (hoặc chuyên

ngành đào tạo phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên tiểu học)

Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 Thư viện 1
Trung cấp 

trở lên

Thư viện hoặc chuyên ngành khác

có liên quan. Nếu tốt nghiệp

chuyên ngành khác phải có chứng

chỉ bồi dưỡng chuyên ngành thư

viện

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Giáo viên tiểu học 3

Đại học 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Giáo viên Tiếng anh 1

Đại học 

trở lên

Sư phạm Tiếng Anh (hoặc chuyên

ngành đào tạo phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên tiểu học)

Trường Tiểu học Canh 

Liên

Trường TH Canh Thuận2

1



Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 Thư viện 1
Trung cấp 

trở lên

Thư viện hoặc chuyên ngành khác có 

liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên 

ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng chuyên ngành thư viện 

3 Trường TH Canh Hòa
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Giáo viên tiểu học 1

Đại học 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Giáo viên tiểu học 3

Đại học 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 Thư viện 1
Trung cấp 

trở lên

Thư viện hoặc chuyên ngành khác

có liên quan. Nếu tốt nghiệp

chuyên ngành khác phải có chứng

chỉ bồi dưỡng chuyên ngành thư

viện

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Giáo viên tiểu học 2

Đại học 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 Thư viện 1
Trung cấp 

trở lên

Thư viện hoặc chuyên ngành khác

có liên quan. Nếu tốt nghiệp

chuyên ngành khác phải có chứng

chỉ bồi dưỡng chuyên ngành thư

viện

6
Trường TH số 1 Canh 

Vinh
Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 Thư viện 1

Trung cấp 

trở lên

Thư viện hoặc chuyên ngành khác

có liên quan. Nếu tốt nghiệp

chuyên ngành khác phải có chứng

chỉ bồi dưỡng chuyên ngành thư

viện

Bậc THCS 9

Trường TH Canh Thuận2

Trường TH Thị Trấn4

5 Trường TH Canh Hiệp



Giáo viên THCS  

hạng III
V.07.04.32 Giáo viên Tiếng anh 1

Đại học 

trở lên

Sư phạm Tiếng Anh (hoặc chuyên

ngành đào tạo phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên THCS)

Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 Thư viện 1
Trung cấp 

trở lên

Thư viện hoặc chuyên ngành khác có 

liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên 

ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng chuyên ngành thư viện 

Giáo viên THCS hạng 

III
V.07.04.32 Giáo viên Sinh 1

Đại học 

trở lên

Sư phạm Sinh học (hoặc chuyên

ngành đào tạo phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên THCS)

Giáo viên THCS  

hạng III
V.07.04.32 Giáo viên Tiếng anh 1

Đại học 

trở lên

Sư phạm Tiếng Anh (hoặc chuyên

ngành đào tạo phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên THCS)

Giáo viên THCS hạng 

III
V.07.04.32 Giáo viên Ngữ văn 1

Đại học 

trở lên

Sư phạm Ngữ Văn (hoặc chuyên

ngành đào tạo phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên THCS)

Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 Thư viện 1
Trung cấp 

trở lên

Thư viện hoặc chuyên ngành khác có 

liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên 

ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng chuyên ngành thư viện 

Kế toán viên 06.031 Kế toán 1
Đại học 

trở lên
 Kế toán

Trường PTDT Bán trú 

Canh Liên 
2

Trường THCS Thị Trấn1



3
Trường THCS Canh 

Vinh
Kế toán viên 06.031 Kế toán 1

Đại học 

trở lên
 Kế toán

4
Trường THCS Bán trú 

Canh Thuận

Giáo viên THCS hạng 

III
V.07.04.32

Giáo viên Công nghệ - 

Sinh
1

Đại học 

trở lên

Sư phạm Công nghệ Sinh học (hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với bộ 

môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên THCS)

II
Trung tâm GDNN-

GDTX

Giáo viên GDNN lý 

thuyết hạng III
V.09.02.07

Giáo viên Công nghệ 

cắt may
1

Đại học 

trở lên

Sư phạm Công nghệ cắt may hoặc

có chuyên ngành đào tạo phù hợp;

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 nghiệp cao đẳng

chuyên ngành sư phạm hoặc chứng

chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ

trung cấp hoặc tương đương trở lên

Tổng cộng 50


