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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức

 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2022

Thực hiện Thông báo số 685/TB-SNV ngày 10/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hải 
Dương về việc bổ sung chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên thuộc trường THCS 
Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách;

Uỷ ban nhân dân huyện Nam Sách thông báo bổ sung cơ cấu, chỉ tiêu tuyển 
dụng giáo viên trường THCS Nguyễn Trãi như sau:

   1. Bổ sung: 01 chỉ tiêu Giáo viên Văn tại trường THCS Nguyễn Trãi, như 
vậy chỉ tiêu cơ cấu tuyển dụng của trường THCS Nguyễn Trãi: 02 Giáo viên Văn.

- Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên khối THCS là: 17 chỉ tiêu; 
- Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

năm 2022 là: 61 chỉ tiêu.
   2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, thời gian, địa diểm tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển, nội dung và hình thức tuyển dụng, ưu tiên trong tuyển 
dụng, thời gian và địa điểm tuyển dụng…. thực hiện theo Thông báo số 168/TB-
UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Nam Sách.

Trên đây là Thông báo bổ sung chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức ngành giáo 
dục và đào tạo năm 2022 của UBND huyện Nam Sách. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị 
liên hệ trực tiếp với UBND huyện (Qua Phòng Nội vụ - số điện thoại 0220.3759.145) 
trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương (để báo cáo);
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các trường có chỉ tiêu tuyển dụng;
- Đài Phát thanh huyện;
- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT; NV.

CHỦ TỊCH

Hồ Ngọc Lâm
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