
Tên chức danh 

nghề nghiệp
Mã số Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.12

Cao đẳng Sư phạm ngành 

Thể dục thể thao trở lên

1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.12

Cao đẳng Sư phạm ngành 

Mỹ thuật trở lên

1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.12

Cao đẳng sư phạm ngành 

Toán - Tin trở lên

1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.12

Cao đẳng Sư phạm ngành 

Vật lý trở lên

1
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.12

Cao đẳng Sư phạm ngành 

Anh văn trở lên

Đối với giáo viên dạy ngoại 

ngữ thì trình độ ngoại ngữ 

thứ hai phải đạt bậc 1 theo 

quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

1
Quản trị viên hệ 

thống hạng III
V11.06.14

Có bằng tốt nghiệp Đại 

học các ngành đúng hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

CNTT trở lên:

- Công nghệ thông tin;

- Tin học;

- Sư phạm tin học;

- Khoa học máy tính.

-

Có trình độ ngoại ngữ bậc 

bậc 2 (A2) theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Có chứng chỉ 

bồi dưỡng 

tiêu chuẩn 

chức danh 

Quản trị viên 

hệ thống hạng 

III (nếu có)

Ghi chú

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

STT

Có trình độ tin học đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy 

định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc chứng 

chỉ A

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 

theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hoặc 

chứng chỉ A

Có chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư 

phạm đối với 

giáo viên 

trung học cơ 

sở (nếu có)

NHU CẦU BỔ SUNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO NĂM HỌC 2018 - 2019 (ĐỢT 2)

(kèm theo Thông báo số 115/TB-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo)

Vị trí việc làm: Giáo viên
Đơn vị có nhu cầu

tuyển dụng

(Trường)

Số 

lượng

1
Trường THCS Lê Hồng 

Phong



Tên chức danh 

nghề nghiệp
Mã số Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Ghi chú

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

STT

Vị trí việc làm: Giáo viên
Đơn vị có nhu cầu

tuyển dụng

(Trường)

Số 

lượng

2
Trường Tiểu học Cao Văn 

Ngọc
1

Giáo viên tiểu học 

hạng IV
V.07.03.09

Trung cấp Sư phạm Nhạc 

trở lên

Có trình độ tin học đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy 

định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông hoặc chứng 

chỉ A

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 

theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hoặc 

chứng chỉ A

 

7Tổng số

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

- Giáo viên Trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.12: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ 

Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

- Giáo viên Tiểu học hạng IV - Mã số V.07.03.09: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục - 

Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

- Quản trị viên hệ thống hạng III - Mã số V11.06.14: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư số 02/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội 

vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin./.

Ghi chú:  Thí sinh có trình độ chuyên môn cao hơn tham gia xét tuyển ở vị trí được phê duyệt, nếu trúng tuyển thì thực hiện việc xếp lương theo vị trí đã 

được phê duyệt Giáo viên tiểu học hạng IV- Mã số: V.07.03.09; Giáo viên Trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.12


