
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 

(Các trường Trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên) 

 
 

STT Đơn vị Tổng 

Giáo viên Nhân viên 

Ghi 

chú Văn Sử Địa Toán Lý Hóa Sinh 
Quốc 

phòng 

Công 

dân 

Anh 

văn 

Tin 

học 
Nhạc 

Thư 

viện 

Văn 

thư 

Kế 

toán 

1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 4         2   1         1         

2 THPT Đinh Tiên Hoàng 1             1                   

3 THPT Trần Nguyên Hãn 1         1                       

4 THPT Nguyễn Khuyến 4                   2 1     1     

5 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1                         1       

6 THPT Trần Văn Quan 1                     1           

7 THPT Long Hải 6 2 1               2       1     

8 THPT Võ Thị Sáu ĐĐ 1           1                     

9 THPT Dương Bạch Mai 4 1     1     1     1             

10 THPT Hòa Hội 2       1           1             

11 THPT Phú Mỹ 2   1                         1   

12 THPT Trần Hưng Đạo 2       1           1             

13 THPT Hắc Dịch 1                   1             

14 THPT Võ Thị Sáu Côn Đảo 3       1       1 1               

15 TT GDTX- HN TP Vũng Tàu 2                           1 1   
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STT Đơn vị Tổng 
Giáo viên Nhân viên 

Ghi 

chú Văn Sử Địa Toán Lý Hóa Sinh Quốc 

phòng 

Công 

dân 

Anh 

văn 

Tin 

học 
Nhạc Thư 

viện 

Văn 

thư 

Kế 

toán 

16 TT GDTX Long Điền - Đất Đỏ 1     1                           

17 TT GDTX Tỉnh 1                           1     

  Tổng: 37 3 2 1 4 3 1 3 1 1 8 2 1 1 4 2   

 

* Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức: 

- Vị trí giáo viên: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông hạng III  (mã số: V07.05.15). Tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các trường trung học phổ thông công lập. 

- Vị trí nhân viên thư viện: xếp theo chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng IV (mã số: V.10.02.07). Tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thông 

tin, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện. 

- Vị trí nhân viên văn thư: xếp theo chức danh nghề nghiệp Văn thư viên trung cấp (mã số: 02.008) Tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức 

chuyên ngành văn thư. 

- Vị trí nhân viên Kế toán: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp (mã số 06.032). Tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. 
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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 

(Các trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, khiếm thị) 

STT Đơn vị Tổng Giáo viên Giáo vụ Hỗ trợ ngƣời khuyết tật Văn thƣ 

1 Nuôi dạy trẻ  Khiếm thị - Hữu Nghị 10 7 1 1 1 

2 Nuôi dạy trẻ Khuyết tật TP Bà Rịa 3 3 0     

  Tổng: 13 10 1 1 1 
 

Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức: 

- Vị trí giáo viên Tiểu học: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số: V.07.03.29). Tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của 

Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

- Vị trí nhân viên giáo vụ: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Nhân viên giáo vụ (mã số: V.07.07.21).Tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc 

nội trú (cấp huyện và cấp tỉnh); trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật 

công lập. 

- Vị trí nhân viên văn thư: xếp theo chức danh nghề nghiệp văn thư viên trung cấp - Mã số: 02.008. Tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành 

văn thư. 

- Vị trí nhân viên hỗ trợ người khuyết tật: xếp theo chức danh nghề nghiệp Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (hạng 

IV) (mã số: V.07.06.16). Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TTLT-

BGDĐT-BNVngày 26/6/2016 của liên Bộ Giáo dục &Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục 

công lập. 

 


