Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông
Trình tự thực hiện

- Cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên
Trung học phổ thông làm đơn dự tuyển theo mẫu của Sở và
các thủ tục khác theo quy định nộp về Phòng Tổ chức cán
bộ Sở, Phòng Tổ chức cán bộ Sở nhập danh sách để trình
Hội đồng xét tuyển Giáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo
để xét.
- Căn cứ vào nhu cầu cần tuyển giáo viên bổ sung và chỉ
tiêu biên chế được giao; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì,
phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch xét tuyển giáo
viên để bổ sung giáo viên vào các đơn vị thuộc Sở quản lý;
hướng dẫn đăng ký nhu cầu tuyển dụng về chỉ tiêu, điều
kiện, tiêu chuẩn, trình độ, Chuyên ngành đào tạo;
- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và
niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ về thời gian xét
tuyển, chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn theo từng đơn vị cần
tuyển để người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và đăng ký
dự tuyển;
- Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến danh sách các thành viên
Hội đồng xét tuyển trình chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
(qua Sở Nội vụ) để thành lập Hội đồng xét tuyển;
- Hội đồng xét tuyển giáo viên trình Uỷ ban nhân dân tỉnh
quyết định công nhận kết quả xét tuyển (qua Sở Nội vụ).
- Cá nhân nộp lệ phí khi đăng ký dự tuyển, tại Sở GD&ĐT
tỉnh Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Giáo và Đào tạo

Thành
phần,
lượng hồ sơ gồm

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Sở GD&ĐT);

số * Thành phần hồ sơ:
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4cm x 6cm xác nhận của UBND
cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang
sinh sống hoặc công tác;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do Bệnh viện đa khoa huyện,
thị trở lên cấp;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập
phù hợp với ngạch dự tuyển có công chứng.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- Nhận hồ sơ trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày
thông báo, niêm yết.
- Thông báo kết quả tuyển dụng sau 15 ngày kể từ ngày Hội
đồng xét tuyển

Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban
TTHC
nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào
tạo.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng.
Đối tượng thực hiện
TTHC

Cá nhân, tổ chức.

Mẫu đơn, mẫu tờ
khai TTHC

Đơn xin đăng ký dự tuyển :
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV
ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ)

Phí, lệ phí

44.500đ (Thu theo Thông tư liên tịch số
28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04 tháng 04 năm 2003
của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy
định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí
tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân).

Kết quả của việc thực
hiện TTHC

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển.

Yêu cầu điều kiện
thực hiện TTHC

(Điều 4, Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng
10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc ban hành quy định nội dung và hình thức tuyển dụng
giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên quy
định):
- Là công dân Việt Nam, có nơi thường trú tại Việt Nam;
có nguyện vọng làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục
mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm
giáo dục thường xuyên;
- Tuổi đời của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45
tuổi.
- Các đối tượng sau đây, tuổi đời dự tuyển có thể trên 45
tuổi nhưng không quá 50 tuổi:
+ Sỹ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyện nghiệp, công nhân
quốc phòng đang làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc
Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyện
nghiệp đang công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an
nhân dân;
+ Viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước;
+ Cán bộ, công chức cấp xã bao gồm các chức danh quy
định tại Điều 2 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10
tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã,
phường, thị trấn.

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để đảm
nhận nhiệm vụ.
- Về trình độ: Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo
theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự
tuyển. Cụ thể:
+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên
mầm non, giáo viên tiểu học;
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt
nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt
nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
đối với giáo viên trung học phổ thông.
Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng
hợp – hướng nghiệp thực hiện như đối với cơ sở giáo dục
phổ thông theo cấp học tương ứng.
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự,
chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế,
đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở
Căn cứ pháp lý của
TTHC

- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm
2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý
cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước, có
hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2003;
- Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10
năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
ban hành quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo
viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Quyết định số 2460/2004/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10
năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban
hành quy định phân cấp công tác tổ chức, cán bộ, công
chức, viên chức;
- Quyết định số 1111/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6
năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành
Quy chế về việc ban hành quy chế xét tuyển giáo viên trong
các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông
công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT
ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Liên Bộ Tài chính, Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thu và sử
dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở
giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

