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THÔNG BÁO 

Nhu cầu hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019  

          

Thực hiện Công văn số 410/UBND-NC ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quản lý hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 

801/UBND-NC ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu lao động hợp đồng làm công 

việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 

học 2018 - 2019, 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo nhu cầu hợp đồng lao động 

giáo viên, nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018 

- 2019 cụ thể như sau: 

 I. NHU CẦU HỢP ĐỒNG 

Số lượng hợp đồng lao động huyện Đình Lập được phê duyệt tại Quyết 

định số 1614/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh là 17 chỉ tiêu, 

cụ thể: 

 - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 04 chỉ tiêu 

(Hợp đồng lao động theo hình thức thỉnh giảng). 

 - Bậc học THCS: 07 chỉ tiêu, trong đó: 

 + Giáo viên: 05 chỉ tiêu; 

 + Nhân viên: 02 chỉ tiêu; 

 - Bậc học Tiểu học: 01 chỉ tiêu. 

 - Bậc học Mầm non: 05 chỉ tiêu. 

 (Cụ thể có biểu kèm theo) 

 II. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG, MỨC CHI TRẢ TIỀN CÔNG LAO ĐỘNG 

1. Thời hạn ký hợp đồng  

Thời hạn ký hợp đồng đối giáo viên, nhân viên từ ngày 05/9/2018 đến hết 

ngày 30/6/2019 (10 tháng); riêng đối với Giáo viên Mầm non thời hạn ký hợp từ 

ngày 05/9/2018 đến hết ngày 31/8/2019 (12 tháng). 
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2. Mức chi trả tiền công lao động (đã bao gồm bảo hiểm xã hội) 

Hưởng lương theo trình độ chuyên môn + phụ cấp khu vực + phụ cấp đứng 

giảng theo vùng. 

 III. HỒ SƠ ĐƢỢC LẬP THÀNH 01 BỘ, GỒM: 

 1. Đơn xin đi làm;  

 2. Giấy khám sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền cấp (từ cấp huyện trở 

lên) có thời hạn trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 

 3. Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan, bảng kết 

quả học tập toàn khóa… (nếu có); 

 4. Giấy khai sinh; 

5. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi cư trú; 

6. Photo sổ bảo hiểm xã hội công chứng (nếu có); Bản nhận xét, đánh giá 

của thủ trưởng đơn vị đã thực hiện hợp đồng (nếu có). 

Lƣu ý: Đối với những người đã hợp đồng từ những năm trước, hồ sơ gồm 

giấy khám sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp (từ cấp huyện trở lên) có thời 

hạn trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; bản nhận xét đánh giá của thủ 

trưởng đơn vị đã tham gia hợp đồng. 

IV. PHƢƠNG ÁN TUYỂN CHỌN 

 Thực hiện xét theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau: 

1. Ưu tiên các đối tượng đã hợp đồng lao động tại vị trí việc làm được Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

2. Xét kết quả học tập gồm điểm Trung bình học tập (hệ số 1) + điểm trung 

bình thi tốt nghiệp (hệ số 1). 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ 

 1. Thời gian: Từ ngày 27/8/2018 đến hết ngày 30/8/2018 (Trong giờ hành 

chính các ngày làm việc). 

 2. Địa điểm 

- Hồ sơ đăng ký xét hợp đồng lao động tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên nộp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên. 

- Hồ sơ đăng ký xét hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học nộp tại 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

 3. Hồ sơ xin hợp đồng lao động mua tại cửa hàng Văn phòng phẩm. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện; tổng hợp, báo cáo, tham mưu thực hiện hợp đồng lao động theo quy định. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghệp - Giáo dục 

thường xuyên có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ 



 3 

chậm nhất ngày 30/8/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và tổ chức xét 

duyệt theo quy định hiện hành. 

 3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông có trách nhiệm thông tin 

rộng rãi nhu cầu hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo năm học 2018 - 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 4. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo này 

tại trụ sở UBND xã, thị trấn để các cá nhân có nhu cầu đăng ký xét hợp đồng lao 

động theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- TT Huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: Nội vụ, GD và ĐT; 
- Trung tâm GDNN - GDTX; 

- Trung tâm VH, TT và TT;                                           

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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