
   UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHÂU THÀNH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
    

        Số:          /TB-UBND                    Châu Thành,  ngày      tháng 7 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 

 

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 Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc xét tuyển viên chức năm 2022. 

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-SNV ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Sở Nội 

vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 

của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo xét tuyển viên chức năm 

2022, cụ thể như sau: 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 96 NGƯỜI. 

1. Vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III tuyển dụng 26 chỉ tiêu. 

2. Vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng III tuyển dụng 59 chỉ tiêu. 

3. Vị trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở hạng III tuyển dụng 08 chỉ tiêu. 

4. Vị trí việc làm nhân viên Thư viện - Thiết bị trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở tuyển dụng 03 chỉ tiêu. 

* Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển theo Kế hoạch tuyển dụng số 

169/KH-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Thành được đăng tải trên Báo Hậu Giang, cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh 

Hậu Giang địa chỉ: sonoivu.haugiang.gov.vn, cổng thông tin điện tử huyện Châu 

Thành địa chỉ: chauthanh.haugiang.gov.vn, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Châu Thành: chauthanh@haugiang.edu.vn và Thông báo 

trên loa truyền thanh các xã, thị trấn. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ 

TUYỂN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: 

1. Thủ tục đăng ký dự tuyển: 

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ); 

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

2.1. Thời gian: 

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/7/2022 đến hết ngày 20/8/2022 trong giờ 

hành chính. 

mailto:chauthanh@haugiang.edu.vn


2.2. Địa điểm: 

Người dự tuyển gửi phiếu đăng ký dự thi trực tiếp hoặc đường bưu chính địa 

chỉ: Phòng Nội vụ, lầu 2 trong khuôn viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành, 

số 279 Đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang, điện thoại cơ quan: 0293.3956000 gặp Chuyên viên Phạm Hoàng 

Sang; Chuyên viên Đoàn Quốc Cường số điện thoại: 0939.797768 hoặc Tô Thành 

Trung số điện thoại: 0939.158855. 

3. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển cụ thể sẽ thông báo sau. 

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Châu Thành./. 
 

* Nơi nhận:                                                  KT. CHỦ TỊCH 

- Cổng Thông tin điện tử UBND huyện;      PHÓ CHỦ TỊCH 

- Phòng GD và ĐT (đăng cổng Thông tin điện tử); 

- TTVH-TT&TT (qua loa truyền thanh các xã,thị trấn);  

- Phòng Nội vụ;       
- Lưu: VT. 
 

 

       Đỗ Văn Lô 



THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 

 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo xét tuyển viên chức năm 

2022, cụ thể như sau: 

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 người. 

1. Vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III tuyển dụng 26 chỉ tiêu. 

2. Vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng III tuyển dụng 59 chỉ tiêu. 

3. Vị trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở hạng III tuyển dụng 08 chỉ tiêu. 

4. Vị trí việc làm nhân viên Thư viện - Thiết bị trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở tuyển dụng 03 chỉ tiêu. 

* Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển theo Kế hoạch tuyển dụng số 

169/KH-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Thành được đăng tải trên Báo Hậu Giang, cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh 

Hậu Giang địa chỉ: sonoivu.haugiang.gov.vn, cổng thông tin điện tử huyện Châu 

Thành địa chỉ: chauthanh.haugiang.gov.vn, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Châu Thành: chauthanh@haugiang.edu.vn và Thông báo 

trên loa truyền thanh các xã, thị trấn. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ 

TUYỂN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: 

1. Thủ tục đăng ký dự tuyển: 

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ); 

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

2.1. Thời gian: 

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/7/2022 đến ngày 20/8/2022 trong giờ hành 

chính. 

2.2. Địa điểm: 

Người dự tuyển gửi phiếu đăng ký dự thi trực tiếp hoặc đường bưu chính địa 

chỉ: Phòng Nội vụ, lầu 2 trong khuôn viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành, 

số 279 Đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang, điện thoại cơ quan: 0293.3956000 gặp Chuyên viên Phạm Hoàng 

Sang; Chuyên viên Đoàn Quốc Cường số điện thoại: 0939.797768 hoặc Tô Thành 

Trung số điện thoại: 0939.158855. 

3. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển cụ thể sẽ thông báo sau. 

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Châu Thành./. 
 

* Nơi nhận:                                                  KT. CHỦ TỊCH 

mailto:chauthanh@haugiang.edu.vn


- Cổng Thông tin điện tử UBND huyện;      PHÓ CHỦ TỊCH 

- Phòng GD và ĐT (đăng cổng Thông tin điện tử); 

- TTVH-TT&TT (qua loa truyền thanh các xã,thị trấn);  

- Phòng Nội vụ;       
- Lưu: VT. 
 

 

       Đỗ Văn Lô 

 

 



Stt

Vị trí việc 

làm tuyển 

dụng

Đơn vị dự tuyển

Số 

lượng 

vị trí

Yêu cầu trình độ chuyên môn

I 26

Trường Mẫu giáo Đông Phú 6

Trường Mẫu giáo Đông Phước 3

Trường Mẫu giáo Hoạ Mi 5

Trường Mẫu giáo Phú Hữu 1

Trường Mẫu giáo Phú Tân 2

Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 7

Trường Mầm non Ánh Dương 2

II 59

Giáo viên dạy phổ thông Tiểu học 48

Trường Tiểu học Đông Phú 1 1

Trường Tiểu học Đông Thạnh 1 4

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 1 7

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2 7

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 3 2

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6 3

Trường Tiểu học Phú An 5

Trường Tiểu học Đồng Khởi 5

Trường Tiểu học Phú Hữu 1 2

Trường Tiểu học Phú Hữu 2 2

Trường Tiểu học Phú Hữu 3 2

Trường Tiểu học Phú Hữu 4 2

Trường Tiểu học Thị Trấn Ngã Sáu 6

2 11

Trường Tiểu học Đông Phú 3 1

Trường Tiểu học Đông Thạnh 1 1

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 1 1

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4 1

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6 1

Trường Tiểu học Phú An 1

Trường Tiểu học Phú Hữu 4 1

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 1 1

Trường Tiểu học Phú An 1

Trường Tiểu học Thị Trấn Ngã Sáu 1

2.3
Giáo viên 

âm nhạc
Trường Tiểu học Phú Hữu 3 1

Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại

học sự phạm chuyên ngành Âm nhạc hoặc Đại

học âm nhạc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

III Giáo viên trung học cơ sở hạng III (V.07.04.32) 8

1
Giáo viên 

thể dục
1

Yêu câu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại

học sư phạm chuyên ngành Giáo dục thể chất,

thể dục thể thao

2
Giáo viên 

toán
1

Yêu câu trình độ chuyên môn: tôt nghiệp đại

học học sư phạm chuyên ngành Toán học.

Trường THCS Kỳ Khởi Nghĩa

1

Giáo viên mầm non hạng III (mã số: V.07.02.06)

1

Giáo viên 

dạy mầm 

non, mẫu 

giáo

BẢNG PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC HUYỆN CHÂU THÀNH NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày …/6/2022 của UBND huyện Châu Thành)

Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại

học sư phạm Tin học hoặc tốt nghiệp đại học

Công nghệ thông tin, có chứng chỉ Nghiệp vụ

sư phạm Tiểu học

Giáo viên 

tin học
2.1

Giáo viên Tiểu học bộ môn

Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.09)

Yêu câu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại

học sư phạm Tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học

Ngôn ngữ Anh, có chứng chỉ Nghiệp vụ sư

phạm Tiểu học.

Giáo viên 

Tiếng Anh
2.2

Yêu cầu trình độ tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm

mầm non hoặc Cao đẳng giáo dục Mầm non

trở lên

Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại

học sư phạm Tiểu học hoặc đại học Giáo dục

Tiểu học trở lên



3
Giáo viên 

tin học
1

Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại

học sư phạm chuyên ngành Tin học hoặc tốt

nghiệp đại học Công nghệ thông tin, có chứng 

4
Giáo viên 

vật lý
1

Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại

học sư phạm chuyên ngành Vật lý.

5
Giáo viên 

thể dục
1

Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại

học sư phạm Tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học

Ngôn Ngữ Anh, có chứng chỉ nghiệp vụ sư

phạm Trung học cơ sở

6
Giáo viên 

Tiếng Anh
1

Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại

học sư phạm Tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học

Ngôn Ngữ Anh, có chứng chỉ nghiệp vụ sư

phạm Trung học cơ sở

7
Giáo viên 

Âm nhạc
Trường THCS Ngô Hữu Hạnh 1

Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại

học sư phạm chuyên ngành Âm nhạc hoặc đại

học các ngành liên quan Âm nhạc và có chứng

chỉ nghiệp vụ sư phạm Trung học cơ sở

8
Giáo viên 

vật lý
Trường THCS Phú Hữu 1

Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại

học sư phạm chuyên ngành Vật lý.

IV 3

1

Nhân viên 

Thư viện, 

Thiết bị 

hạng IV (mã 

số 

V.10.02.07)

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2 1

Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp trung

cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành thư viện. Nếu

tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên

ngành khác phải có chứng bồi dưỡng kiến thức,

ký năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do

cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp

2

Nhân viên 

Thư viện 

hạng III (mã 

số 

V.10.02.06)

Trường THCS Đông Phước A 1

Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại

học chuyên ngành thư viện. Nếu tốt nghiệp đại

học chuyên ngành khác phải có chứng bồi

dưỡng kiến thức, ký năng nghề nghiệp chuyên

ngành thư viện do cơ quan, đơn vị có thẩm

quyền cấp.

3

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm (mã 

số : 

V.07.07.20)

Trường THCS Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1

Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp cao

đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường

học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm

thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên.

Nhân viên Thư viện, Thiết bị trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở

Trường THCS Nguyễn Văn Quy
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