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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƢỜNG LÁT  

Số:        /PA-UBND 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mường Lát, ngày     tháng     năm 2020 

      PHƢƠNG ÁN 

Sửa đổi một số nội dung của Phƣơng án số 03/PA-UBND ngày 24/4/2020 

 của UBND huyện Mƣờng Lát về tuyển dụng viên chức ngành  

giáo dục và đào tạo huyện Mƣờng Lát năm 2020 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ Sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Công văn số 1974/SNV-CCVC ngày 21/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hóa về việc tuyển dụng giáo viên theo Luật Giáo dục năm 2019; 

Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát xây dựng Phương án Sửa đổi một số nội 

dung của Phương án số 03/PA-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Mường 

Lát về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 

2020, như sau:  

1. Sửa đổi mục 2, phần III: Yêu cầu trình độ chuyên môn: 

- Đối với giáo viên mầm non: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Trong đó, yêu 

cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên. 

- Đối với giáo viên tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giáo viên tiểu học công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Trong 

đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu học trở lên; 

Đại học sư phạm hoặc đại học các chuyên ngành: Âm nhạc, Tin học, Tiếng Anh, 

Thể dục và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tương ứng với vị trí việc 

làm cần tuyển. 

- Đối với giáo viên trung học cơ sở: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 
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16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập. Trong đó, yêu cầu về 

trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học sư phạm, Đại học các chuyên ngành: 

Ngữ văn, Toán, Âm nhạc, Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục công dân, Giáo dục chính 

trị và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tương ứng với vị trí việc làm cần 

tuyển. 

2. Những nội dung khác thực hiện theo Phương án số 03/PA-UBND ngày 

24/4/2020 của UBND huyện Mường Lát về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 

và đào tạo huyện Mường Lát năm 2020 và các quy định của pháp luật liên quan 

đến việc tuyển dụng viên chức. 

Trên đây là Phương án sửa đổi một số nội dung của Phương án số 03/PA-

UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Mường Lát về tuyển dụng viên chức 

ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2020../. 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh nộp hồ sơ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Cổng TTĐT huyện;  

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
Nguyễn Văn Bình 
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