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Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

   

Thực hiện Công văn số 1023/SNV-TCBC&TCPCP ngày 03/10/2018 của 

Sở Nội vụ tỉnh 

sở giáo dục Mầm non, Phổ thông công lập. 

 Sau khi rà soát tổng hợp nhu cầu số lượng người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện báo cáo cụ thể như sau: 

 1. Số trường, số lớp, số học sinh năm học 2018 - 2019; 

 - Bậc học Mầm non: Tổng số 14 trường; 154 lớp, nhóm lớp; 2546 học sinh. 

 - Bậc học Tiểu học: Tổng số 16 trường; 208 lớp, nhóm lớp; 2551 học sinh. 

- Bậc học THCS: Tổng số 11 trường; 59 lớp, nhóm lớp; 1416 học sinh. 

- Bậc học THPT (Trung tâm GDNN-GDTX): 03 lớp; 53 học sinh. 

 2. Số biên chế được giao, số lượng người làm việc có mặt đến 

31/8/2018; 

- Bậc học Mầm non: Biên chế được giao 301 biên chế; số lượng người làm 

việc có mặt đến 31/8/2018 là 277 người. 

 - Bậc học Tiểu học: Biên chế được giao 395 biên chế; số lượng người làm 

việc có mặt đến 31/8/2018 là 367 người . 

- Bậc học THCS: Biên chế được giao 216 biên chế; số lượng người làm 

việc có mặt đến 31/8/2018 là 188 người. 

- Bậc học THPT (Trung tâm GDNN-GDTX): Biên chế được giao 16 biên 

chế; số lượng người làm việc có mặt đến 31/8/2018 là 11 người. 

 3. Số lượng giáo viên hợp đồng năm học 2018 – 2019 

 Tổng số giáo viên hợp đồng là: 79 người, trong đó; 

 - Bậc học Mầm non: 27 người. 

 - Bậc học Tiểu học: 24 người. 

- Bậc học THCS: 24 người. 

- Bậc học THPT (Trung tâm GDNN-GDTX): 04 người. 

4. Nhu cầu giáo viên tính theo định mức quy định và đề xuất bổ sung 

4.1. Tổng số giáo viên tính theo định mức là: 731 người, trong đó; 

 - Bậc học Mầm non: 258 người. 

 - Bậc học Tiểu học: 238 người. 
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- Bậc học THCS: 134 người. 

- Bậc học THPT (Trung tâm GDNN-GDTX): 11 người. 

4.2. Nhu cầu giáo viên đề xuất bổ sung: 57 người, trong đó (chưa bao 

gồm 48 chỉ tiêu tuyển dụng đã được UBND tỉnh phê duyệt); 

 - Bậc học Mầm non: 28 người. 

 - Bậc học Tiểu học: 24 người. 

- Bậc học THCS: 05 người. 

- Bậc học THPT (Trung tâm GDNN-GDTX): 0 người. 

(Cụ thể có các biểu 1, 2 đính kèm) 

 

 UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp 

./. 
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