
 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Số: 1148/SGDĐT-TCCB 

V/v tuyển chọn bổ sung giảng viên, 

giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại 

nước Cộng hoà dân chủ nhân dân 

Lào nhiệm kỳ 2021-2023 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

Hưng Yên, ngày  01  tháng 7  năm 2021 

    

    Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thị xã/thành phố; 

- Các trường trực thuộc Sở; 

 

Căn cứ Thông báo số 662/TB-BGDĐT ngày 29/6/2021 Bộ GDĐT về việc 

tuyển chọn bổ sung giảng viên, giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại nước Cộng 

hoà dân chủ nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023. 

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh 

vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030. Để có căn cứ 

giới thiệu Bộ Giáo dục và Đào tạo các giáo viên có đủ điều kiện tham gia dự 

tuyển, Sở Giáo dục và Đào đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

- Triển khai Thông báo số 662/TB-BGDĐT của Bộ GDĐT tới giáo viên 

trong đơn vị. Thông báo cần làm rõ: chỉ tiêu tuyển chọn, nhiệm kỳ công tác, đối 

tượng dự tuyển, đối tượng giảng dạy, điều kiện dự tuyển, chế độ lương và hồ sơ 

dự tuyển (gửi kèm theo Thông báo số 662/TB-BGDĐT của Bộ GDĐT). 

- Hồ sơ dự tuyển: gửi trực tiếp tại Phòng TCCB - Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Thời gian nhận hồ sơ: hạn cuối cùng ngày 20/7/2021. 

Đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi thông báo của Bộ GDĐT và gửi hồ 

sơ giáo viên có đủ điều kiện tham gia dự tuyển đúng thời gian quy định./. 

                    
Nơi nhận:                                                                                              

- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phê 
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