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THÔNG BÁO 

Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tiếp nhận giáo viên về công tác tại các  

trường học thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lạc năm học 2022 - 2023 

 

Căn cứ Công văn số 1814/UBND-NC ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc giải quyết chuyển công tác cho viên chức ngành giáo dục; 

UBND huyện Bảo Lạc đã có Thông báo số 73/TB-UBND, ngày 24/5/2022 

tiếp nhận giáo viên đến công tác tại huyện Bảo Lạc năm học 2022 - 2023: 

Căn cứ tổng số người làm việc đối với sự nghiệp giáo dục được giao năm 

2022; nhu cầu sử dụng và yêu cầu chất lượng giáo viên tại các trường mầm non, và 

trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc năm học 2022-2023; UBND 

huyện Bảo Lạc thông báo điều chỉnh, bổ sung 03 chỉ tiêu tiếp nhận giáo viên chuyển 

vùng về công tác tai các trường học thuộc UBND huyện như sau: 

1. Số lượng chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung 

- Giáo viên Mầm non: 01 chỉ tiêu, có trình trình độ Đại học trở lên. 

- Giáo viên Trung học cơ sở: 02 chỉ tiêu, có trình độ Đại học môn Ngữ văn. 

2. Điều kiện, tiểu chuẩn tiếp nhận, thành phần Hồ sơ xin chuyển về công tác 

tại các trường học thuộc UBND huyện Bảo Lạc thực hiện theo Thông báo số 

73/TB-UBND, ngày 24/5/2022 tiếp nhận giáo viên đến công tác tại Uỷ ban nhân 

dân huyện Bảo Lạc năm học 2022 - 2023. 

3. Thời gian nhận hồ sơ đối với các chỉ tiêu bổ sung: Từ ngày 08/8/2022 

đến hết ngày 12/8/2022 (trong giờ hành chính). 

4. Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lạc. Tổ dân phố 2, 

thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. 

* Lưu ý: Mỗi bộ Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ hoc tên, địa chỉ 

liên hệ và số điện thoại, hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện tiếp nhận sẽ 

không trả lại.   

Trên đây là thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tiếp nhận giáo viên về 

công tác tại  các trường học thuộc UBND huyện Bảo Lạc năm học 2022-2023. Uỷ 

ban nhân dân huyện Bảo Lạc thông báo công khai đến các giáo viên đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn biết và đăng ký nộp hồ sơ theo thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Nội vụ; GD&ĐT; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 
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