
UBND TỈNH SƠN LA  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Số: 1730/SGDĐT-TCCB&CTTT 
V/v thông báo tuyển dụng giáo viên 

các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 28  tháng 9 năm 2021 

 

          Kính gửi:  

- Các Trường đại học sư phạm; 

- Các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo sư phạm. 

Thực hiện Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2021; Quyết định số 965/QĐ-SNV ngày 23/9/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La 

về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn 

La đã thông báo tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Tổng số viên chức cần tuyển dụng: Gồm 136 người làm việc của các vị trí 

việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:  

1.1. Vị trí việc làm giáo viên THPT:  

Cần tuyển dung 119 người làm việc gồm các chuyên ngành: Toán học; Vật lý; 

Hóa học; Sinh học; Ngữ văn; tiếng Anh; Giáo dục Quốc phòng - An ninh; Địa lý; 

Lịch sử; Giáo dục công dân; Công nghệ; Tin học. 

1.2. Vị trí việc làm nhân viên hỗ trợ, phục vụ:  

Cần tuyển dụng 17 người làm việc gồm các vị trí việc làm: Thủ quỹ, Giáo vụ, 

Thiết bị - Thí nghiệm, Thư viện, Y tế. 

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 

3. Thời hạn nhận phiếu đăng ký tuyển dụng:  

Từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 05/11/2021 (Thông báo tuyển dụng gửi kèm 

theo công văn này). 

Thông tin tuyển dụng chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tại địa chỉ: http://sogiaoduc.sonla.gov.vn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính đề nghị các trường đại học sư phạm, các 

cơ sở giáo dục đại học có đào tạo đại học sư phạm, các đơn vị, tổ chức của các nhà 

trường quan tâm, phối hợp, giúp đỡ thông báo rộng rãi tới sinh viên, cựu sinh viên của 

nhà trường có nhu cầu tuyển dụng vào làm giáo viên THPT tại các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đăng ký tham gia dự xét tuyển.  

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Các Phòng, Ban, Khoa của các CSGD  

  đại học có đào tạo ĐHSP; 

- Các tổ chức đoàn thể của các CSGD  

   đại học có đào tạo ĐHSP; 

- Lưu: VT, TCCB&CTTT (70b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng 
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