
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TRI TỐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Số: /KH-UBND Tri Tôn, ngày o i tháng z ị năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập 

trực thuộc ủy ban nhân dân Tri Tôn năm 2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 
2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 
ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 
thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 8 
năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định danh mục khung vị trí 
việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non 
công lập;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 
lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài 
chính về quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, 
dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-ƯBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của 
ƯBND tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, 
sử dụng và thực hiện chê độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
vê giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế;

Căn cứ Quyết định số 11128/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của ủy 
ban nhân dân huyện Tri Tôn vê việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao 
động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn 
vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính đặc thù trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 
2022;
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Căn cứ Công văn số 217/UBND-KGVX ngày 03 tháng 3 năm 2020 cua Uy ban 
nhân dân tỉnh An Giang về việc quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên 
địa bàn tỉnh An Giang;

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu bổ sung viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc, ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức làm 
việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc năm 2022, cụ thê như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Qua tuyển dụng, nhằm lựa chọn vào ngành giáo dục và đào tạo những viên 

chức có đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu câu 
nhiệm vụ của ngành.

2. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu số người làm việc của 
từng vị trí việc lảm găn với chức danh nghê nghiệp đã được câp thâm quyên phê 
duyệt.

3. Việc tuyển dụng phải đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, khách 
quan, đúng pháp luật, đúng quy trình, thủ tục và được UBND tỉnh phê duyệt.

II. NHU CẦU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG
1. Số lượng người làm việc được giao của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy 

ban nhân dân huyện: 1.806 người. Trong đó:
- Số lượng hiện có: 1.632 người;
- Số lượng chưa sử dụng: 174 người.
2. Nhu cầu tuyển dụng: 115 người, cụ thể:
2.1. Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 101 

người, gồm:
- Giáo viên mầm non hạng III: 42 người.
- Giáo viên tiểu học hạng III: 43 người
- Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 16 người.
2.2. Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 14 người, gồm:
- Thư viện viên hạng IV: 05 người;
- Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm: 01 người;
- Y sĩ hạng IV: 03 người;
- Kế toán viên trung cấp: 05 người;

(Chi tiết sổ lượng viên chức cần tuyển dụng theo phụ lục kèm theo)
3. Phương thức tuyển dụng: việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông 

qua xét tuyển.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỤ TUYỂN.
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1. Điều kiện chung
Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên 

chức năm 2010, cụ thể:
1 1 Người có đủ các điêu kiện sau đây không phân biẹt dan tọc, nam nư, thanh 

phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyên viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, 

thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đông 
thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có ỉý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ 

năng phù họp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyến viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về 

hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa 
bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm
2.1. Đối với nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 

(giáo viên giảng dạy)
- Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số v.07.02.26)
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;
+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ 

của giáo viên mầm non hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân 
tộc thiếu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

- Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)
+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu

học.
+ Trường họp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào 

tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù họp và có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ 
của giáo viên tiêu học hạng III và có khả năng sư dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc'  . , ,  , J , Ẵ  r t . r o , -  0 1 9 0
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- Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã sô V.07.04.32)
+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên 

trung học cơ sở.
+ Truờng hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào 

tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bôi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ 
của giáo viên trung học cơ sở hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiêng 
dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

2.2. Đối với nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hồ trợ, phục vụ (sau đây 
goi chung là nhân viên trường học)________________________________________

Vị trí tuyển 
dụng Trình độ chuyên môn Trình độ 

tiếng Anh Trình đô Tin hoc • •

Thư viện viên 
hạng IV (Mã 

số: V.I0.02.07)

Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao 
đẳng về chuyên ngành thư viện 
hoặc chuyên ngành khác có liên 
quan. Neu tốt nghiệp trung cấp 
hoặc cao đẳng chuyên ngành 
khác phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên ngành thư viện 
do cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền cấp

Bậc 1 (Al) 
hoặc quy 
đổi tương 

đương

Chứng chỉ sử dụng 
công nghệ thông 
tin cơ bản trở lên 
hoặc quy đối tương 
đương

Nhân viên 
Thiết bị, thí 
nghiệm (Mã 

số: V.07.07.20)

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng 
chuyên ngành Công nghệ thiết bị 
trường học (hoặc có bằng tốt 
nghiệp cao đẳng các chuyên 
ngành khác phù họp với vị trí 
việc làm thiết bị, thí nghiệm ở 
trường trung học) trở lên

Bậc 1 (Al) 
hoặc quy 
đổi tương 

đương

Chứng chỉ sử dụng 
công nghệ thông 
tin cơ bản trở lên 
hoặc quy đổi tương 
đương

Y  sĩ hạng IV  
(Mã số: 

v .0 8 .0 3 .0 7 )

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ Trung 
cấp

Bậc 1 (Al) 
hoặc quy 
đổi tương 

đương

Chứng chỉ sử dụng 
công nghệ thông 
tin cơ bản trở lên 
hoặc quy đoi tương 
đương

Ke toán viên 
trung cấp (Mã 

số: 06.032)

Có băng tốt nghiệp cao đẳng trở 
lên thuộc chuyên ngành kế toán, 
kiêm toán, tài chính; có chúng 
chỉ chương trình bồi dường

Bậc 1 (Al) 
hoặc quy 
đổi tương

đương

Chứng chi sử dụng 
công nghệ thông 
tin cơ bản trở lên
hoặc quy đôi tương'
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Việc quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thực hiện theo Công văn 
số 217/UBND-KGVX ngày 06 tháng 3 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đãng ký tại 

Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyên và các hô sơ khác có 
liên quan. Nếu ho sơ phù họp và đủ điều kiện thì được tham dự xét tuyển vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thông qua một trong hai hình 
thức thi tuyển như sau:

2.1. Hình thức phỏng vấn áp dụng đối với:
- Thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy tại đơn vị tuyến có 

số lượng thí sinh dự tuyển bằng hoặc thấp hơn số chỉ tiêu của đơn vị;
- Thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí nhân viên trường học;
* Thời gian thi phỏng vấn 30 phút: Thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị và 

thí sinh có không quá 15 phút trả lời câu hỏi phỏng vấn.
2.2. Hình thức thực hành áp dụng đối với:
- Thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy tại đơn vị tuyển có 

số lượng thí sinh dự tuyến cao hơn số chỉ tiêu tuyến của đơn vị.
* Thời gian thi thực hành: Thực hiện giảng dạy trên lóp 01 tiết theo môn đăng 

ký với thời lượng không quá 35 phút đối với cấp mầm non và cấp tiểu học và 45 phút 
đối với cấp trung học cơ sở (không kể thời gian chuẩn bị và 15 phút tiếp xúc và làm 
quen học sinh trước giờ thực hành).

3. Thang điểm (thi phỏng vấn hoặc thực hành): 100 điểm.
4. Xác định người trúng tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị 

định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ.
V. HÔ Sơ ĐĂNG KÝ D ự TUYỂN
1. Quy định chung về hồ sơ
- Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về 

tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả 
mạo hô sơ sẽ bị hủy kêt quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Mỗi người chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có nhu 
câu trong cùng một đợt tuyển, nếu nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm 
trở lên trong cùng một đọt tuyên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết 
quả tuyển.

- Phiêu đăng ký dự tuyển viên chức phải đáp ứng theo quy định tại khoan 4 
Điêu 14 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 cùa Chính phu.



6

- Nếu thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, đang tham gia quy trình tuyển 
dụng nhưng phát hiện có’thành phần hồ sơ không hựỊ) lệ thì đình chỉ ngay tại thời 
điểm phát hiện, nếu đã được trúng tuyển thì sẽ bị hủy kết quả.

2. Nơi thu nhận và thời gian nhận hồ sơ
Thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào vị trí có nhu câu tuyên dụng nộp hô 

sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang (so 120 Tran Hưng 
Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo 
tuyển dụng.

3. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- 
BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính về quy định về mức thu, chê độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công 
chức, viên chức. Mức thu phí dự tuyển là 500.000 đồng/thí sinh/lần (nằm trong 
khung dưới 100 thí sinh).

VI. CÁC BƯỚC THựC HIỆN
Bước 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham 

mưu ủy ban nhân dân huyện xây dựng Ke hoạch tuyến dụng viên chức ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2022.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ huyện thông 
báo tuyển dụng ít nhất 01 (một) lần trên Website ủy ban nhân dân huyện, Website 
Phòng Giáo dục và Đào tạo và niêm yết tại trụ sở làm việc của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện (Nội dung thông báo tuyến dụng bao gồm: tiêu chuấn, điều kiện đăng ký 
dự tuyến; số lượng viên chức cần tuyến theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề 
nghiệp tương ứng; thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, sổ điện thoại liên hệ; 
hĩnh thức và nội dung xét tuyến; thời gian và địa điểm xét tuyển).

Bước 3: Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và các Ban giúp việc theo 
quy định.

Bước 4: Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.
Bước 5: Thông báo thi phỏng vấn hoặc thực hành đến người đủ điều kiện dự 

tuyển (vòng 2).

Bước 6: Tổng họp kết quả tuyển dụng; công bố kết quả trúng tuyển và báo cáo 
kết quả tuyển dụng viên chức về ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và 
Đào tạo theo quy định.

Bưó’c 7: Sau khi ủy ban nhân dân huyện công nhận kết quả tuyển dụng, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện gửi thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản 
tới người dự tuyên, thông báo công khai trên Website ủy ban nhân dân huyện, 
Website Phòng Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn các đơn vị sử dụng viên chức ký 
kêt họp đông lao động, phân công công tác đôi với người trúng tuvển đúng quy định.
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VII. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
- Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc 

ủy ban nhân dân huyện năm 2022 trên các phương tiện thông tin theo quy định cho 
thí sinh được biết;

- Thành lập Tổ thu nhận lệ phí, hồ sơ, nhập dữ liệu,... của thí sinh đăng ký dự 
tuyển, tổ chức cho thí sinh điều chuyển nguyện vọng (3 lần). Công bố kết quả nộp hô 
sơ (đã điều chuyển nguyện vọng) lên Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về công tác tuyển dụng viên chức theo quy 
định. Tham mưu ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định thành lập Hội đông 
tuyển dụng viên chức, Ban Giám sát kỳ tuyển dụng viên chức đế tố chức quy trình 
tuyển dụng viên chức theo kế hoạch;

- Tham mưu ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định công nhận kết quá 
trúng tuyển; báo cáo kết quả tuyển dụng về Sở Nội vụ tỉnh An Giang, Sở Giáo dục 
và Đào tạo An Giang theo quy định.

- Dự kiến lộ trình thời gian thực hiện:
+ Điều chuyển nguyện vọng: 03 ngày sau khi kết thúc thu nhận hồ sơ (kết thúc 

nhận hồ sơ và công bố danh sách đăng ký).
+ Thông báo thời gian, địa điểm tuyển dụng viên chức
+ Thông báo thời gian viên chức trình diện và nhận nhiệm vụ tại đơn vị.
2. Các đơn vị có liên quan
- Phối hợp tổ chức thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này.
Trên đây là Ke hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực 

thuộc ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn năm 2022./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- UBND tỉnh An Giang;
- Sở Nội vụ tỉnh An Giang;
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang;
- TT. HU; HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Các trường học trực thuộc;
- Website ƯBND huyện và Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.



NHÂN DÂN 
TRI TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỮ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC MẦM NON NĂM 2022
(Kèm theo Ke hoạch sổ 5'̂ -Ị- /KH-UBND ngày£rf/ (Ị-/2022 của ƯBND huyện Tri Tôn)

phụ lục 1

ÍT Đon vị Huyện

Số người 
làm việc 

được 
giao

Số hiện 
có

Số người 
còn thiếu

Tổng 
nhu cầu

Trong đó

V í trí 
giáo viên

Vị trí nhân viên

Tổng nhân 
viên

Ke toán Văn Thư Y tế Thủ quỹ

1 M ầm non TT  Tri Tôn Tri Tôn 35 24 11 7 6 1 1
2 Mầm non Lương A n Trà Tri Tôn 22 13 9 8 8

3 M ầm non TT  B a Chúc Tri Tôn 33 31 2 2 2

4 M ầm non Cô Tô Tri Tôn 21 16 5 5 5

5 Mầm non T à Đ ảnh Tri Tôn 21 14 7 1 1

6 M ầu giáo C hâu Lăng Tri Tôn 21 18 3 1 1
7 M ẩu giáo Lương Phi Tri Tôn 22 18 4 4 4
8 M ẫu giáo Lê Trì Tri Tôn 20 18 2 1 1

9 M ầu giáo Lạc Quới Tri Tôn 12 11 1 1 1

10 M au giáo V ĩnh G ia Tri Tôn 18 15 3 2 2

11 M ầu giáo N úi Tô Tri Tôn 16 14 2 1 1

12 M ầu giáo Ô Lâm Tri Tôn 20 15 5 4 4

13 M ầu giáo A n Tức Tri Tôn 19 16 3 1 1 1

14 M ầu giáo Tân Tuyến Tri Tôn 14 10 4 3 3

15 M ầu giáo V ĩnh  Phước Tri Tôn 10 7 3 3 3

CỘNG 304 240 64 44 42 2 2
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TỎNG HỢP NHU CẦU
r r

(Kèm theo Kê hoạch sô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TUYỂN DỤNG VIỀN CHỨC CẤP TIỂU HỌC NĂM 2022
S~Ọ/KH-UBND ngày ô*!/  ọ. /2022 của UBND huyện Tri Tôn)

phụ lục 2

Đ ơn vị H uyện

Số ngư ời 
làm  v iệc  

được  
giao

Số
hiện

có

SỐ
người

còn
th iếu

T ổng
nhu
cầu

T ron g  đó

G hi
chú

V ị tr í g iáo  v iên V ị tr í nhân  viên

T ổn g
G V

C hủ
nhiệ

m

T iến g
A nh

M ỹ
T huậ

t

Â m
nhạc

T hể
dục

Tin
học

K h ơ
m e

T P T
Đ ội

T ổng
N V

T h ư
viện

C ôn g  
nghệ  

th ôn g  tin

K ế
toán

Thủ

quỹ

V ăn
th ư

Y t ể

Tiểu học A T T  T ri T ôn T ri T ôn 43 40 3 2 2 1 1

riểu học B T T  T ri T ôn T ri T ôn 51 47 4 3 3 1 2

ĩ iể u  học A C hâu L ăng T ri T ôn 39 37 2 2 1 1 1 1

Tiểu học B C hâu L ăng T ri T ôn 43 42 i 1 1 1

Tiểu học A L ương Phi T ri T ôn 29 26 3 3 3 1 1 1

[ iểu học B L ư ơng Phi T ri T ôn 29 28 i 1 1 1
Tiểu học A  L ư ơng A n  T rà T ri T ôn 29 23 6 5 4 3 1 1 1
Tiểu học B L ương A n T rà T ri T ôn 36 28 8 7 7 3 2 1 1

Tiểu học B T T  B a C húc T ri T ôn 50 47 3 1 1 1
Tiểu học Lạc Q uới T ri T ôn 30 27 3 3 3 3

T iểu học V ĩnh G ia T ri T ôn 41 39 2 1 1 1

T iểu học A N úi T ô T ri T ôn 27 26 1 1 1 1

T iểu  học B N úi T ô T ri T ôn 23 22 ị 1 1 1

T iểu học A Cô T ô T ri T ôn 34 26 8 6 5 2 1 1 1 1 1
T iểu  học B 0  L âm T ri T ôn 41 38 3 3 3 1 1 1

Tiểu học B A n T ức T ri T ôn 26 23 3 1 1 1
T iểu  học T ân T uyến T ri T ôn 42 35 7 4 3 2 1 1 1

T iểu  học A T à  Đ ành T ri T ôn 52 47 5 1 1 1

T iểu học B T à Đ ảnh T ri T ôn 27 22 5 2 2 1 1
TH-THCS V .Phước T ri T ôn 26 23 3 1 1 1

C Ộ N G 718 646 72 49 43 19 9 4 1 10 6 3 2 1



NHÂN DÂN 
N TRI TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM 
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phụ luo 3

TỎNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CẤP TRUNG HỌC c ơ  SỞ NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch sổ /KH-UBND ngày o 1 /  4  /2022 của ƯBND huyện Tri Tôn)

H uyện ,
thị,

thành
phố

Số
người

làm
việc

được
giao

Số
hiện

có

Số
n gư ò i

còn
thiếu

T ổn g
nhu
câu

T ron g  đó

Đ ơn vị

V ị tr í g iáo  v iên V ị tr í nhân viên
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H
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f343
H
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©
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THCS T T  Tri T ôn T ri T ôn 82 79 3 2 2 1 1

I m c s  C hâu L ăng T ri T ôn 46 44 2 2 1 1 1 1

ITH CS Lương Phi T ri T ôn 34 32 2 2 2 1 1

ỈTH C S Lương A n T rà
ị

T ri T ôn 38 37 1 1 1 1

T H C S T T  B a C húc T ri Tôn 65 64 1 1 1 1

Ịt H CS  Lê Trì T ri T ôn 29 28 1 1 1 1

TH C S L ạc Q uới T ri Tôn 34 33 1 1 1 1

Ịt H C S  V ĩnh G ia T ri T ôn 29 26 3 2 2 1 1

T H C S A n T ức T ri T ôn 29 26 3 2 1 1 1 1

T H C S Tân T uyến T ri T ôn 33 24 9 5 3 1 1 1 2 1 1

T H C S T à Đ ảnh T ri T ôn 52 49 3 1 1 1

T H -T H C S  V ĩnh P hước T ri T ôn 26 23 3 2 2 1 1

CỘNG 497 465 32 22 16 3 1 6 1 4 1 6 2 1 1 2


