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THÔNG BÁO
V/v nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam năm 2021 tại huyện Nam Trà My

Căn cứ Kế hoạch số 4313/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 
2021;

Căn cứ Thông báo số 1433/TB-HĐTD ngày 14/7/2021 của Sở GD&ĐT 
tỉnh Quảng Nam tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng 
Nam năm 2021;

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My thông báo nhận hồ sơ 
tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021 tại huyện Nam Trà My, cụ thể 
như sau:

1. Số lượng nhu cầu tuyển dụng viên chức của huyện: 246 chỉ tiêu.
- Giáo viên Mầm non hạng III: 79 chỉ tiêu;
- Giáo viên Tiểu học hạng III: 104 chỉ tiêu (trong đó: Tiểu học: 81, Tiếng 

Anh: 03, Tin học: 01, Mỹ thuật: 10, Thể dục: 04; Âm nhạc: 05)
- Nhân viên Kế toán: 16 chỉ tiêu (trong đó: Kế toán viên trung cấp: 08, Kế 

toán viên: 08)
- Nhân viên Văn thư: 16 chỉ tiêu (trong đó: Văn thư trung cấp: 16)
- Nhân viên Y tế: 16 chỉ tiêu.
- Nhân viên thư viện: 15 chỉ tiêu (trong đó: Thư viện viên hạng IV: 14; 

Thư viện viên hạng III: 01)
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
- Điều kiện tham gia dự tuyển từng vị trí được quy định tại Thông báo số 

1433/TB-HĐTD ngày 14/7/2021 của Sở GD&ĐT Quảng Nam (Có kèm theo).
(Đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo cho CB,GV,NV và nhân dân 

trên địa bàn biết để tham gia. Thông tin rộng rãi cho những trường hợp có nhu 
cầu, đủ điều kiện tham gia dự tuyển trong đợt này)

3. Thu nhận hồ sơ: 
- Những trường hợp đăng ký dự tuyển viên chức vào ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Nam trà My nộp hồ sơ tại Phòng GD&ĐT huyện Nam trà My.
- Số bộ hồ sơ: 02 bộ (Nộp về Sở GD&ĐT: 01 bộ; Phòng GD&ĐT: 01 bộ)
- Thời gian: Từ này 14/7/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/8/2021 (trong 

giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).
- Hình thức nhận: trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo dịch vụ 

chuyển phát nhanh (EMS).
- Địa chỉ nhận: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My, thôn 1, 

xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
* Lưu ý:
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- Về quy đổi tương đương đối với chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học (nếu có). 
Cần đối chiếu thông tin trên chứng chỉ với quy định tại Công văn số 2095/SNV-
CCVC ngày 01/10/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc quy đổi chứng 
chỉ ngoại ngữ, tin học;

- Những người có nhu cầu dự tuyển tại huyện Nam Trà My đến Ngân 
hàng nộp tiền lệ phí dự tuyển (300.000 đồng) vào tài khoản Kho bạc Nhà nước 
và gửi kèm bản photo phiếu nộp tiền vào hồ sơ đăng ký dự tuyển, cụ thể:

+ Đơn vị nhận: Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trà My
+ Tài khoản: 3713.0.1002355
+ Tại: Kho bạc Nhà nước huyện Nam Trà My
4. Các văn bản của các cấp, mẫu đơn và các tài liệu khác liên quan:
- Được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của phòng GD&ĐT huyện 

Nam Trà My tại địa chỉ: http://pgdnamtramy.edu.vn/ (chuyên mục Văn bản mới)
Trên đây là thông báo nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và 

đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 tại huyện Nam Trà My. 
 Nơi nhận:                TRƯỞNG PHÒNG
- Cổng TTĐT phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị trường học trực thuộc;
-  UBND các xã (thông báo cho nhân dân);
-  Lưu: VT.

#ChuKyLanhDao
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