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THÔNG BÁO
Tuyển dụng giáo viên mầm non

Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 20/11/2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non 
công lập;

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp 
công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3002/QĐ-UBND, ngày 24/8/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trường Mầm non thực hành trực thuộc 
Trường Đại học Quảng Nam; 

Dựa vào nhu cầu thực tế hiện nay, Trường Đại học Quảng Nam thông báo 
tuyển dụng giáo viên mầm non như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tuyển chọn những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; có trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm là giáo viên mầm 
non, nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên cho Trường Mầm non thực hành, trực 
thuộc Trường Đại học Quảng Nam.

2. Yêu cầu
Việc tuyển dụng được tổ chức công khai, minh bạch, khách quan, công 

bằng và đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà 
trường.

II. Nhu cầu và hình thức tuyển dụng: 
1. Nhu cầu tuyển dụng: 07 giáo viên mầm non.
2. Hình thức tuyển dụng:
Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển thông qua 2 vòng:



- Vòng 1: Xét hồ sơ dự tuyển
- Vòng 2: Phỏng vấn
III. Phạm vi và đối tượng tuyển dụng:
Tuyển dụng trên phạm vi toàn quốc, đối tượng tuyển dụng là công dân Việt 

Nam đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn giáo viên mầm non và có nguyện vọng làm 
việc tại Trường Mần non thực hành trực thuộc Trường Đại học Quảng Nam.

IV. Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên dự tuyển
1. Người có đủ các điều kiện sau đây được tham gia dự tuyển:
- Có tuổi đời từ 21 tuổi đến dưới 45 tuổi;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ được giao;
- Phát âm chuẩn, kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần làm việc nhóm tốt.
- Có lòng yêu thương trẻ, tâm huyết với nghề giáo viên mầm non.
- Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng 

III (Mã số V.07.02.26) theo Điều 3 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 
02/02/2021 của 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 cơ sở giáo 
dục mầm non công lập.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- 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.

V. Ưu tiên trong xét tuyển:
Ưu tiên xét tuyển trong các trường hợp sau đây:
1. Người dự tuyển có bằng đại học chính quy đúng chuyên ngành đào tạo, 

phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.
2. Có kinh nghiệm giảng dạy từ 03 năm trở lên.
3. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
VI. Quyền lợi khi trở thành giáo viên của nhà trường:
- Được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo quy định.



- Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của 
nhà nước.

- Được hưởng các phúc lợi theo quy định chung của trường.
- Được làm việc trong môi trường sư phạm chuyên nghiệp, năng động và 

hiện đại.
- Được cung cấp bữa trưa dinh dưỡng tại trường đảm bảo an toàn.
- Được hỗ trợ chỗ ở trong khu tập thể của nhà trường.
VII. Hồ sơ dự tuyển:
Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển gồm có:
1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu, có dán ảnh);
2. Bản khai sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) theo mẫu qui định có xác nhận  của 

UBND xã phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm 
nộp hồ sơ;

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên khám và 
cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

4. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
5. Bản sao văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ; các chứng chỉ phù 

hợp với ngạch đăng ký dự tuyển (khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính);
6. Bản sao bảng điểm kết quả học tập toàn khoá học;
7. Bản sao các giấy tờ ưu tiên;
8. Bản sao Bảo hiểm xã hội; hợp đồng lao động (nếu có)
9. Bản sao hộ khẩu thường trú;
10. 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc
Hồ sơ đăng ký xét tuyển được đựng trong phong bì cỡ 24cm x 32cm (theo 

mẫu thống nhất)
Lưu ý: Các giấy tờ nêu trên phải photo công chứng; hồ sơ không được 

hoàn trả lại.
VIII. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ, thời gian xét tuyển và ký hợp 

đồng làm việc
1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022. 

(Trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Quảng 

Nam, 102 Hùng Vương, thành phốTam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.



2. Thời gian xét tuyển và ký hợp đồng làm việc
- Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 14/02/2022 đến ngày 19/02/2022 (sẽ 

có thông báo chính thức sau).
- Ký hợp đồng làm việc từ ngày 01/3/2022.
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
- Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Quảng Nam; điện thoại: 

0235.3595859, di động: 0979570826 (cô Nhi).
- Trường Mầm non thực hành;  điện thoại: 0235.3828557, di động: 

0345325948 (cô Nhung).

Nơi nhận:
- Thông báo công khai;
- Các đơn vị thuộc/trực thuộc;
- Lưu: VT, TC-HC, MNTH.

HIỆU TRƯỞNG

#ChuKyLanhDao
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