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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 

 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lý Nhân, ngày       tháng 01 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng theo trình tự, thời gian thu hồ sơ 

và thời gian kiểm tra thực hành xét tuyển giáo viên THCS hạng III,  

giáo viên Tiểu học hạng IV, giáo viên Mầm non hạng IV năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3598/KH-UBND ngày 29/11/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên THPT hạng III, giáo viên 

THCS hạng III, giáo viên Tiểu học hạng IV, giáo viên Mầm non hạng IV       

năm 2019 thuộc UBND các huyện, thành phố và Kế hoạch số 113/KH-UBND 

ngày 06/12/2019 của UBND huyện Lý Nhân về việc tuyển dụng giáo viên 

THPT hạng III, giáo viên THCS hạng III, giáo viên Tiểu học hạng IV, giáo viên 

Mầm non hạng IV năm 2019 đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết 

định số 2689/QĐ-UBND ngày 07/12/2019 và Công văn số 3867/UBND-NC 

ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng giáo 

viên năm học 2019-2020, Ủy ban nhân dân huyện đã tuyển dụng đặc cách được 

157 giáo viên (trong đó có 123 giáo viên Mầm non, 10 giáo viên Tiểu học, 21 

giáo viên THCS và 03 giáo viên THPT) đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt 

tại Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020.  

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên các 

đơn vị trực thuộc UBND huyện Lý Nhân năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện 

thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng theo trình tự, thời gian thu hồ sơ và 

thời gian kiểm tra thực hành xét tuyển giáo viên Trung học cơ sở hạng III, giáo 

viên Tiểu học hạng IV và giáo viên Mầm non hạng IV cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng theo trình tự 

1.1. Giáo viên dạy Trung học cơ sở 

TT 
Bộ môn điều chỉnh 

 chỉ tiêu 

Chỉ tiêu điều chỉnh 

để tuyển dụng 
Ghi chú 

1 Toán 04 Giảm 01 chỉ tiêu 

1.2. Giáo viên dạy Mầm non 

TT 
Chỉ tiêu điều chỉnh  

để tuyển dụng 
Ghi chú 

1 435 Tăng 03 chỉ tiêu 
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2. Thời gian thu hồ sơ xét tuyển 

- Thời gian thu hồ sơ điều chỉnh để thực hiện: Từ ngày 07/12/2019 đến 

17h00' ngày 14/01/2020 (kể cả ngày thứ Bảy) 

3. Thời gian kiểm tra thực hành  

- Thời gian điều chỉnh để thực hiện: 

+ 14h00 ngày 08/02/2020: Người dự tuyển có mặt tại trường THPT Lý Nhân, 

đường Trần Quang Khải, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để học nội 

quy kiểm tra thực hành  

+ 7h00 ngày 09/02/2020: Người dự tuyển mang theo giấy tờ tùy thân 

(Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, thẻ đảng viên, Giấy phép lái xe,….) có 

mặt tại trường THPT Lý Nhân, đường Trần Quang Khải, thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để làm thủ tục vào phòng kiểm tra thực hành; 

4. Ghi chú: Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 904/TB-

UBND ngày 07/12/2019 của UBND huyện Lý Nhân và các văn bản hướng dẫn. 

Ủy ban nhân huyện yêu cầu Phòng Nội vụ huyện, Phòng GD-ĐT huyện, 

UBND các xã, thị trấn, các trường học thuộc các cấp Mầm non, Tiểu học, Trung 

học cơ sở trên địa bàn huyện niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở và yêu 

cầu Đài Truyền thanh huyện và Đài Truyền thanh các xã, thị trấn phát thanh 

Thông báo này để các cá nhân có nhu cầu dự tuyển và nhân dân biết./.  
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hà Nam; 

- Sở: Nội vụ, GD&ĐT; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND;  

- LĐ UBND huyện (để chỉ đạo); 

- Phòng Nội vụ, GDĐT; 

- UBND các xã, thị trấn trong huyện; 

- Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VP, NV, GDĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Đức Nhương 
 

(để báo cáo) 
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