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THÔNG BÁO 
Bổ sung về điều kiện đăng ký dự tuyển đối với giáo viên  

giảng dạy ngoại ngữ trong tuyển dụng viên chức năm 2019 

 
Thực hiện Công văn số 693/SNV-CCVC ngày 05/7/2019 của Sở Nội vụ về 

việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019,  

UBND huyện Cao Lộc thông báo bổ sung về điều kiện đăng ký dự tuyển đối 
với giáo viên giảng dạy ngoại ngữ trong tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 

 Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, Thông tư số 22/2015/TTLT-
BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ Quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập, quy định: 

 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với giáo viên tiểu học, giáo 
viên trung học cơ sở ngoài tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ tin học; 
riêng đối với giáo viên giảng dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải 
đạt bậc 1 hoặc 2 hoặc 3 (tương ứng từng hạng chức danh nghề nghiệp) theo quy 
định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

Căn cứ quy định nêu trên, thí sinh có trình độ chuyên môn sư phạm ngoại 
ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung…) đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên 
giảng dạy ngoại ngữ phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi 
dưỡng theo quy định, trong đó phải có chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ thứ 2. 

UBND huyện thông báo để UBND các xã, thị trấn và các trường học trực 
thuộc UBND huyện biết và niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ;                      
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện 
- Ban Tổ chức Huyện ủy; 
- Phòng GD&ĐT (05 bản) 
- Phòng Nội vụ (05 bản); 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các trường học trực thuộc; 
- Trang thông tin điện tử huyện;  
- Lưu: VT+NV.                                                                                    

                TL. CHỦ TỊCH 
                 CHÁNH VĂN PHÒNG 
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