
Trình độ
Chuyên ngành 

đào tạo

I Giáo viên Mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III
Cao đẳng sư phạm trở lên

Giáo dục mầm 

non
17

II Giáo viên Tiểu học 35

Giáo dục Tiểu học 26

Tin học 4

Tiếng Anh 5

III Giáo viên THCS 19

Tiếng Anh 2

Vật lý 1

Văn 3

Lịch sử 3

Toán 3

Toán tin 2

Thể dục 2

Địa sử 1

Tin học 1

GDCD 1

IV Kỹ thuật viên
 Âm thanh viên 

Hạng IV
Cao đẳng trở lên

Công nghệ kỹ 

thuật điện tử, 

truyền thông

1

V
Tuyên truyền viên 

lưu động

Hướng dẫn 

viên văn hóa 

Hạng III

Đại học  Âm nhạc 1
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TT
Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

Trình độ chuyên môn
Số lượng 

chỉ tiêu 

xét tuyển

Ghi 

chú

Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu 

học hạng III

Người đăng ký dự tuyển 

phải có trình độ đào tạo 

Đại học sư phạm hoặc có 

bằng cử nhân chuyên 

ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành 

Giáo viên THCS
Giáo viên 

THCS hạng III

Người đăng ký dự tuyển 

phải có trình độ đào tạo 

Đại học sư phạm hoặc có 

bằng cử nhân chuyên 

ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS theo 

chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành 

Tổng nhu cầu tuyển dụng 
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